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ГЕРДАН — шийна жіноча прикра¬ 
са в Галичині, на Буковині та За¬ 
карпатській Україні у вигляді 
плескатого ланцюжка або ажурного 
комірця з різнокольорового бісеру. 
Г. прикрашають і чоловічі капе¬ 
люхи. Іл. с. 6. 
ГЕРДЕР (Негсіег) Йоганн-Готфрід 
(25.VIII 1744, Морунген, Сх. Прус¬ 
сія — 18.XII 1803, Веймар) — ні¬ 
мецький філософ, письменник- 
просвітитель. У філософії відстою¬ 
вав пантеїзм (з переважаючими ма¬ 
теріалістичними тенденціями). Г.— 
один із засновників філософії істо¬ 
рії. У творах «Ідеї до філософії 
історії людства» (1784—91), «Бог» 
(1787) намагався розглядати істо¬ 
рію людства як закономірний пос¬ 
тупальний процес, проте дотриму¬ 
вався теологічного погляду на ру¬ 
шійні сили історії. Політ, переко¬ 
нання Г. відображували інтереси 
нім. бюргерства. Один із натхнен¬ 
ників і теоретиків літ. руху <Буря 
й натиск>. Прагнув розкрити зв’я¬ 
зок між мистецтвом і життям, від¬ 
стоював нім. нац. культуру, народ¬ 
ність і реалізм у мистецтві. Підкре¬ 
слював велику роль фольклору 
в літ. процесі. Уклав першу анто¬ 
логію нар. поезії різних країн, у 
якій значну увагу приділено пісням 
слов. народів («Народні пісні», 
1778—79; друге вид.— «Голоси 
народів у піснях», 1807). На Украї¬ 
ні праці Г. використали М. Макси¬ 
мович і А. Метлинський. 
Те.: Рос. перекл.— Избранньїе 
сочинения. М.—Л., 1959; Идеи к фило- 
софии истории человечества. М., 1977. 
Літ.: Гулмга А. В. Гердер. М., 1975. 

л Н. О. Модестова. 
ГЕРЕК (Оіегек) Едвард (6.1 1913, 
с. Поромбка, тепер Катовіцьке во¬ 
єводство ПНР) — партійний і дер¬ 
жавний діяч ПНР, діяч міжнарод¬ 
ного комуністичного руху. Наро¬ 
дився в сім’ї шахтаря. 
В 1923 разом з матір’ю емігрував 
до Франції, де з 13 років працю¬ 
вав на вугільних шахтах. З 1931 — 
член Франц. компартії. В 1934 за 
революц. діяльність висланий з 
Франції; виїхав на батьківщину. 
В 1937 емігрував до Бельгії, всту¬ 
пив у Компартію Бельгії. В 1940— 
44 — учасник Руху Опору. В 1948 
вернувся до Польщі, працював у 
ЦК Польської робітн. партії, після 
утворення Польської об'єднаної ро¬ 
бітничої партії (ПОРП) — член її 
ЦК. В 1949—54 — на парт, роботі 
в Сілезії. З 1954 — зав. відділом 
важкої пром-сті ЦК ПОРП. У 1956 
і з 1959 — член Політбюро ЦК 
ПОРП. У 1956—64 — секретар ЦК 
ПОРП; 1957—70 — перший сек¬ 
ретар Катовіцького воєводського 
к-ту ПОРП. З 1970 — перший сек¬ 
ретар ЦК ПОРП. Депутат сейму з 
1952. З березня 1976 — член Держ. 
Ради ПНР. Нагороджений орде¬ 
нами Леніна, Жовтневої Револю¬ 

ції, Золотою медаллю миру їм. 
Ф. Жоліо-Кюрі, багатьма польс. 
орденами і медалями. 
ГЕРЕРО, овагереро — народ, який 
живе в Намібії і Анголі. Чисель¬ 
ність у Намібії бл. 60 тис. чол., в 
Анголі — 50 тис. чол. (1975, оцін¬ 
ка). Понад 2/3 всіх Г. було винище¬ 
но на поч. 20 ст. під час придушен¬ 
ня гереро і готтентотів повстан¬ 
ня 1904—07 проти нім. колонізато¬ 
рів. Мова — гереро, належить до 
групи банту. Більшість Г. збері¬ 
гає місц. традиційні релігійні віру¬ 
вання, частина — християни. Осн. 
заняття — землеробство. 
ГЕРЄРО і ГОТТЕНТбТІВ ПОВ¬ 
СТАННЯ 1904—07 — повстання 
корінного населення Пд.-Зх. Аф¬ 
рики (Намібії) проти німецького 
панування. Почалось 12.1 1904 вис¬ 
тупом племен гереро під керівницт¬ 
вом вождя племені С. Магареро. 
Повстанці визволили частину краї¬ 
ни. Проте 9. IV війська колоніза¬ 
торів завдали їм поразки, а 11.VIII 
оточили їх. Частину гереро було 
знищено в бою, решта відступила 
до пустелі, де більшість загинула. 
З.Х 1904 на Пд. країни почалось 
повстання готтентотів (парти¬ 
занські дії тривали до 1907). Нім. 
колонізатори за допомогою англ. 
військ винищили значну кількість 
готтентотів, інших переселили в 
посушливі райони. 
ГЕРЕФбРДСЬКА ПОРбДА вели- 
кої рогатої худоби — порода м’яс¬ 
ного напряму. Виведена у 18 ст. в 
Англії (графство Герефордшір). 
Поширена у Великобританії, СПГА, 
Канаді, Австралії, Пд. Африці, 
Аргентіні та ін. країнах. В СРСР 
завезена 1928—32. Герефорди мі¬ 
цні, скороспілі, добре відгодову¬ 
ються. Масть червона (голова, гру¬ 
ди, черево, ноги до колін і китиця 
хвоста — білі). Жива маса бугаїв 
800—1000 кг, корів 550—600 кг. 
Забійний вихід 60—65%. М’ясо 
мармурове, соковите. Річний надій 
бл. 1500 кг молока жирністю 4%. 
Герефордів розводять у Каз. РСР, 
Ставр. краї, Оренб., Рост., Вол- 
гогр. та ін. областях РРФСР. На 
Україні бугаїв використовують для 
пром. схрещування. Використано 
при виведенні * м’ясної худоби 
казахської білоголової породи. 
Іл. с> 7 
ГЕРЙЛЬЯ (ісп. диегіїїа, зменшене 
від диегга — війна) — партизан¬ 
ська війна в іспаномовних країнах. 
Найвідоміша Г. була в Іспанії 1808 
—14. Боротьба проти франц. загар¬ 
бників поєднувалася в її ході з 
анти феод. бурж. революцією. 
ГЕ РИМСЬКІ (Сіегутзсу) — поль¬ 
ські живописці, брати, пред- 

О. Геримський. Робітники піщаного 
кар’єру. 1887. Національний музей у 
Варшаві 

ставники критичного реалізму. 
Максиміліан Г. (15.X 1846, 
Варшава — 16.IX 1874, Бад-Рей- 
хенгалль, Німеччина) навчався в 
Школі красних мистецтв у Вар¬ 
шаві (1864) та Мюнхен. АМ (1867— 
68). Твори: «Похорон городянина» 
(1868—69), «Повстанський патруль» 
(бл. 1873). Олександр Г. 
(30.1 1850, Варшава — 8.III 1901, 
Рим) навчався в Школі красних 
мистецтв у Варшаві (1867) та Мюн¬ 
хен. АМ (1868—72). Твори: «Про¬ 
давщиця апельсинів» (1881), «Ро¬ 
бітники піщаного кар’єру» (1887), 
«Горе. Селянська труна» (1894— 
95). Малював пейзажі. 
Літ.: Тананаева Л. И. А. Герьімский. 
М., 1962. 
ГЕРІАТРІЯ (відгрец. уєршу — ста¬ 
рий та іатрєіа — лікування) — га¬ 
лузь клінічної медицини, що вивчає 
хвороби людей похилого й старечо¬ 
го віку. Г.— складова частина ге¬ 
ронтології. Осн. проблемами Г. є 
вивчення особливостей розвитку й 
перебігу різних захворювань та 
профілактика їх, з’ясування мож¬ 
ливостей впливу на процес перед¬ 
часного старіння, а також створен¬ 
ня найкращих форм геріатричного 
обслуговування — медико-соціаль- 
ної допомоги людям похилого й 
старечого віку. Г. як самостійна 
галузь клінічної медицини визна¬ 
чилась у 20 ст. В 1909 амер. вче¬ 
ний І. Нашер запропонував термін 
«геріатрія» і висунув пропозицію 
виділити Г. в самостійну клінічну 
дисципліну. Початок наук, клініч¬ 
ної Г. в Росії пов’язаний з працями 
С. П. Боткіна (1889). В СРСР роз¬ 
виток Г. пов’язаний з досягненнями 
в галузі біології старіння людини, 
що значною мірою розкриває зв’я¬ 
зок вікових змін старіючого орга¬ 
нізму з виникненням патологічних 
процесів, хвороб, притаманних лю¬ 
дям старших вікових груп. Для 
них, як і для дітей, характерні 
особливі захворювання та своєрідні 
клінічні прояви, реакції і особливе 
терапевтичне лікування їх, а також 
специфічна для Г. мультиморбід- 
ність (множинність) захворювань, 
патологічних процесів різного похо¬ 
дження. Бібліографію див. до ст. 
Геронтологія. 

Д. Ф. Чеботарьов. 
ГЕРІРУД — річка в Афганістані. 
Див. Теджен. 
ГЕР КУЛАНУ М, Геркуланеум — 
давнє місто в Італії (тепер в обл. 
Кампанія), на березі Неаполітансь¬ 
кої затоки, біля підніжжя Везувію. 
Виник у 7 ст. до н. е. З 307 до н. е. 
— під владою Риму. 24.VIII 79 
н. е. разом з Помпеями був зруйно¬ 
ваний і засипаний попелом під час 
виверження вулкана. В результаті 
розкопок (провадяться з поч. 18 
ст.) відкрито форум з базилікою, 
театр, лазні, житлові квартали, 
знайдено предмети побуту, твори 
мистецтва, у т. ч. залишки фресок. 
ГЕРКУЛЕС (Негсиїез) — лат. фор¬ 
ма імені героя давньогрец. міфоло¬ 
гії Геракла. 
ГЕРКУЛЕС — сузір’я пн. півку¬ 
лі неба. В сузір’ї Г. міститься апекс 
руху Сонячної системи. Найкраще 
видно весною і влітку. Див. карту 
до статті Зоряне небо. 
ГЕРЛАХОВСЬКИ-ШТІТ — найви¬ 
ща гірська вершина в Карпатах. 
Лежить у Татрах, у межах Чехо- 

ГЕРЛАХОВСЬКИ 
ШТІТ 

Й.-Г. Гердер. 

Е. Герек. 

Геркуланум. 
Голова німфи Аркади і 
Фрагмент фрески. 
1 ст. н. е. 
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ГЕРМА 

Гермп. Римські копії 
1—2 ст. Мармур. Київ¬ 
ський державний музей 
західного та східного 
мистецтва. 

Гермес відпочиває. 
Бронзова римська ко¬ 
пія статуї роботи Лі- 
сіппа(3-я чверть 4 ст. 
до н. е.). Національний 
музей. Неаполь. 

Словаччини. Вис. 2655 м. Складе¬ 
на з гранітів. На схилах — хвойні 
ліси. 
ГЕРМА (грец. брдле) — чотири¬ 
гранний стовп, який завершується 
скульптурною головою чи бюстом. 
Спочатку в Старод. Греції Г. зоб¬ 
ражували бога торгівлі та шляхів 
Гермеса (звідси назва), потім й ін. 
богів, героїв, держ. діячів і філосо¬ 
фів. Г. була й межовим знаком, 
дороговказом тощо, а з 16 ст. стала 
декоративною скульптурою парків. 
ГЄРМАН Валентин Олександрович 
[20. VI (З.УІІ) 1904, Полтава — 
ЗО.VIII 1957, Харків] — українсь¬ 
кий рад. вчений у галузі ветерина¬ 
рії, засл. діяч науки УРСР (з 
1951). Член КПРС з 1940. Закінчив 
Харків, ветеринарний ін-т (1926). 
З 1942 — професор Алма-Атин- 
ського зоовет. ін-ту, 1944—57 — 
професор (з 1948 — завідуючий) 
кафедри хірургії Харків, вет. ін-ту. 
Наук, праці з питань переливан¬ 
ня крові у свійських тварин, лі¬ 
кування ран, тканинної терапії. 
Запропонував нові стабілізатори 
крові й терапію анафілактичного 
шоку в тварин тощо. 
ГУРМАН КарлФедорович [25.VIII 
(5.IX) 1767, Данціг— 19(31 ).ХІІ 
1838, Петербург] — рос. економіст, 
статистик. У 1795 був запрошений 
до Росії; з 1807 викладав політ, 
економію й статистику в Петерб. 
пед. ін-ті, потім — у Петерб. ун-ті. 
Редактор і видавець «Статистичес- 
кого журналам (1806—08). У 1836 
обраний ординарним академіком. 
Г.— прихильник теорії А. Сміта. 
Негативно ставився до кріпосного 
права та абсолютної монархії. 
Феод, порядки в Росії вважав галь¬ 
мом екон. прогресу. 
ГУРМАН Олександр Петрович [20. 
Х(1.ХІ) 1874, Вятка, тепер м.Кіров 
— ЗО.XI 1953, Ленінград] — росій¬ 
ський рад. вчений у галузі гірничої 
механіки, акад. АН СРСР (з 
1939). Закінчив фізико-матем. ф-т 
Петерб. ун-ту (1897), потім — Пе¬ 
терб. гірничий ін-т (1903), в яко¬ 
му викладав з 1907. Розробляв 
теоретичні основи гірничої механі¬ 
ки. Автор праць з питань шахтного 
підйому, рудникових установок, 
розрахунку й характеристик турбо¬ 
машин тощо. Брав участь у проек¬ 
туванні найбільших гірничих під¬ 
приємств СРСР, зокрема в Донба¬ 
сі. Нагороджений орденом Леніна, 
ін. орденами і медалями. 

Ю. О. Анісімов. 
ГЄРМАН Юрій Павлович [22.ІІІ 
(4.IV) 1910, Рига — 16.1 1967, Ле¬ 
нінград] — російський рад. пись¬ 
менник. Член КПРС з 1958. Друку¬ 
ватися почав 1926. Автор романів 
«Вступ» (1931), «Наші знайомі» 
(1934—36; однойменний фільм, 
1969), «Один рік» (1960), істор. 
роману «Росія молода» (1952), се¬ 
рії оповідань про Ф. Дзержинсько- 
го (1938—57); кіносценаріїв «Се¬ 
меро сміливих» (1936, у співавт.), 
«Лікар Калюжний» (1939), «Пиро- 
гов» (1947, Держ. премія СРСР, 
1948), «Справа Румянцева» (1956; 
у співавт.) та ін.; повістей «Студене 
море» (1943), «Підполковник ме¬ 
дичної служби» (1949—56), доку¬ 
ментальної повісті «Операція ,,3 
Новим роком!4‘» (1964). Осн. твір 
— роман-трилогія «Справа, якій 

ти служиш» (1957), «Дорога моя 
людина» (1962), «Я відповідаю за 
все» (1964) — про духовне форму¬ 
вання нашого сучасника, людини 
високої ідейності і громадянської 
активності. Нагороджений орденом 
Вітчизняної війни II ступеня, Чер¬ 
воної Зірки, Трудового Червоного 
Прапора, медалями. 
Те.: Собрание сочинений, т. 1—6. Л., 
1975—77; У к р. п е р е к л,— Доро¬ 
га моя людина. К., 1969; Я відпові¬ 
даю за все- К., 1972. 

ГЕРМАНІДИ — сполуки германію 
з металами. Г. лужних і лужнозе¬ 
мельних металів і магнію легко 
розкладаються водою і к-тами з ут¬ 
воренням германоводнів. Більшість 
Г. перехідних металів стійкі до 
дії к-т та лугів; мають металіч¬ 
ні властивості. Одержують Г. в ос¬ 
новному сплавленням германію з 
відповідними металами. Г. лужних 
і лужноземельних металів — напів¬ 
провідники. Г. — перспективні для 
створення нових сплавів з особли¬ 
вими фіз. властивостями. 
ГЕРМАНІЙ (Оегшапіиш; від лат. 
Оегшапіа — Німеччина), Ое — хі¬ 
мічний елемент IV групи періодич¬ 
ної системи елементів Д. І. Менде¬ 
лєєва, ат. н. 32, ат. м. 72,59. При¬ 
родний Г. складається з 5 стабіль¬ 
них ізотопів. Існування і властивос¬ 
ті Г. передбачив 1870—71 Д. І. 
Менделєєв і назвав його «екасилі- 
цієм». Відкрив Г. 1886 нім. хімік 
К.-А. Вінклер. Г.— рідкісний еле¬ 
мент, вміст у земній корі 1,5 X 
X 10~4%. Утворює мінерали: Гер¬ 
манії Си3Се$4, аргіродит А£8Се56, 
міститься в сульфідних рудах мі¬ 
ді, в силікатах, у золі кам. вугіл¬ 
ля. Г.— крихкий метал світло-сі¬ 
рого кольору, густ. твердого Г при 
25° Сдорівнює5327 кг/м3, рідкого — 
при 1000° С — 5557 кг/м3, і„„ 937,2° 
С, Гкип 2847° С. Не взаємодіє з 
водою, розведеними к-тами і лу¬ 
гами. При 600° С починає окислю¬ 
ватись до 0е02. Легко взаємодіє 
з галогенами, даючи галогеніди. 
Сплавляється з металами, утворю¬ 
ючи германіди. Відомо багато й 
германійорганічних сполук. Одер¬ 
жують Г. з відходів переробки по¬ 
ліметалевих сульфідних руд, золи 
кам. вугілля; дуже чистий Г.— ви¬ 
рощуванням монокристалів. Засто¬ 
совують як напівпровідник. 
Літ.: Тананаев И. В., Шпирт М. Я. 
Химия германия. М., 1967: Химия и 
технология редких и рассеянньїх зле- 
ментов, ч. 2. М., 1976. В. Л. Павлов. 
ГЕРМАНІСТИКА — 1) В широ- 
кому значенні — наука, що вивчає 
мови, історію, право, етнографію, 
мистецтво й літератури германсь¬ 
ких народів від найдавніших ча¬ 
сів до наших днів. 2)Увузько- 
му значенні — наука про дав¬ 
ні й сучасні германські мови й 
л-ри (те саме, що й германська фі¬ 
лологія). Як наук, галузь Г. утвер- 

Гердаеи. 

: й 

дилася в епоху Відродження. Пер¬ 
шим філологом-германістом був 
Ф. Юніус (1589—1677). Наук, ос¬ 
нови Г. заклали Р. Раск і Я.Грімм. 
Наприкінці 19 ст. Г. поділилася 
на герм, мовознавство й історію 
герм. л-р. На поч. 20 ст. відбулася 
дальша спеціалізація з поділом на 
власне германістику (вивчення 
нім. мови й л-ри), англістику, скан- 
дінавістику та ін. В СРСР пробле¬ 
ми Г. розробляли й розробляють 
В. М. Жирмунський, В. М. Ярце- 
ва, Е. А. Макаєв, М. М. Гухман, 
О. І. Смирницький та ін., зокрема 
на Україні — І. В. Шаровольсь- 
кийу Б. М. Задорожний та ін. 
Літ. див. до ст. Германські мови. 

Ю. О. Жлуктенко. 

ГЕРМАНСЬКІ мбви — група 
споріднених мов індоєвропейської 
сім’ї. Сучасні Г. м. поділяють на 
підгрупи: північногерманську й за- 
хідногерманську. До пн.-герм. 
(скандінавської) підгрупи нале¬ 
жать шведська, норвезька, датська, 
ісландська й фарерська мови; до 
зх.-герм.— англійська, німецька, 
нідерландська (голландська), фри- 
зька, ідиш і африкаанс мови. Мови 
колишньої сх.-герм. підгрупи (гот¬ 
ська, бургундська, вандальська то¬ 
що) вимерли. Г. м. сформувалися 
на основі племінних діалектів дав¬ 
ніх германців, які на поч. нашої 
ери жили на узбережжях Пн. та 
Балт. морів, на Пд. Скандінавсь¬ 
кого п-ва й у Ютландії. У фонетиці 
Г. м. відрізняються від ін. індо- 
європ. мов т. з. германським (пер¬ 
шим) пересувом приголосних. По¬ 
рівняно невелика кількість голос¬ 
них збільшувалася за рахунок 
дифтонгів, які розвинулися внас¬ 
лідок різних комбінаторних змін. 
Наголос силовий, здебільшого на 
першому складі кореня слова. Мор¬ 
фологія характеризується розвине¬ 
ністю аналітичних форм, бідністю 
форм словозміни, функціональною 
заміною відмінкових форм при¬ 
йменниковими конструкціями. Для 
дієслова характерна розгалужена 
система часів; три неособові фор¬ 
ми: інфінітив і два дієприкметни¬ 
ки; в англ. мові є ще й герундій. 
Форми минулого часу утворюються 
додаванням дентального суфікса 
або чергуванням кореневих голос¬ 
них. У синтаксисі для Г. м. харак¬ 
терний сталий порядок слів у ре¬ 
ченні, велику роль відіграють служ¬ 
бові слова. В лексиці поряд із су¬ 
то германськими чимало слів, 
спільних з ін. індоєвроп. мова¬ 
ми. Є запозичення з грец., лат., ро¬ 
манських, кельтських, слов’янсь¬ 
ких та ін. мов. Найдавніша писем¬ 
на пам’ятка — напис рунами з 
Евре-Стабю (бл. 200). Писемність 
Г.м.— на латинській графічній 
основі. 
Літ.: Енгельс Ф. До історії стародавніх 
германців. В кн.: Маркс К. і Енгельс 
ф. Твори, т. 19; Задорожний Б. М. 
Порівняльна фонетика і морфологія 
готської мови. Львів, 1960; Сравни- 
тельная грамматика германских язьі- 
ков, т. 1—4. М., 1962—66; Жлуктен¬ 
ко Ю. О., Яворська Т. А. Вступ до 
германського мовознавства. К., 1978. 

Ю. О. Жлуктенко. 
ГЕРМАНЦІ стародавні — племе¬ 
на індоєвропейської мовної групи, 
що спочатку жили на узбережжі 
Пн. та Балт. морів, а згодом розсе¬ 
лилися між Рейном, Верхнім Ду- 
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наєм і Одрою (Одер). В 1 ст. до 
н. е. Г. жили родовим ладом, зай¬ 
малися гол. чин. землеробством. 
Верховна влада належала нар. збо¬ 
рам. Під час війни ополченням ко¬ 
мандував військ, вождь. У 1 ст. 
н. е. у Г. родову громаду змінила 
землеробська. Виникли індивіду¬ 
альне землекористування, майнова 
нерівність і патріархальне рабство. 
Зросла роль ради старійшин і 
військ, вождів (конунгів), влада 
яких поступово ставала постійною 
(див. Варварські правди). Утвори¬ 
лись племінні союзи. В 2—3 ст. Г. 
почали наступ на Рим. імперію (див. 
Маркоманська війна 166—180). У 
З ст. алемани захопили землі між 
Рейном, Дунаєм і Неккаром, готи 
— Дакію. В 4—6 ст. Г. відіграли 
значну роль у Великому переселен¬ 
ні народів. Г. склали основу в етно¬ 
генезі ряду сучас. народів: нім¬ 
ців, голландців, фламандців, дат¬ 
чан, шведів, норвежців та ін. 
ГЕРМАФРОДИТИЗМ [від грец. 
‘Еріїафрббітос— Гермафродит (син 
Гер меса та Афродіти, двоста¬ 
тева істота)] — наявність у однієї і 
тієї самої особини чоловічих і жі¬ 
ночих статевих ознак. Розрізняють 
природний і патологічний Г. При 
природному Г., поширеному 
серед рослин і деяких тварин 
(кишковопорожнинних, більшості 
червів, багатьох молюсків та дея¬ 
ких риб), у нормальному стані в 
одного індивіда розвинені чоловіча 
й жіноча гонади і утворюються ста¬ 
теві клітини обох типів. Патоло¬ 
гічний Г. трапляється в нор¬ 
мально роздільностатевих тварин і 
в людини. Виникає внаслідок пору¬ 
шення розвитку статевих залоз та 
їхньої гормональної діяльності. 
Від ступеня порушення співвідно¬ 
шення в розвитку окремих тканин¬ 
них елементів зачатка статевої за¬ 
лози у гермафродитів залежать 
кількісні зрушення в утворенні в 
організмі чоловічого й жіночого 
статевих гормонів, які визначають 
розвиток статевих ознак. Патоло¬ 
гічний Г. може бути істинним, 
при якому одночасно розвиваються 
сім’яник і яєчник або мішана зало¬ 
за (овотестис), і несправж- 
н і м (інтерсексуальність), при 
якому зовн. статеві органи та вто¬ 
ринні статеві ознаки не відповіда¬ 
ють характерові статевих залоз. 
Див. також Гінандроморфізм. 

Б. Г. Новиков. 
ГЕРМАШ£ВСЬКИЙ Мирослав (н. 
15.IX 1941, с. Липники)—льот- 
чик-космонавт ПНР, підполковник 
Війська Польського. Герой Радян¬ 
ського Союзу (1978). Член Поль¬ 
ської об’єднаної робітничої партії з 
1963. Після закінчення Демблінсь- 
кого військ, авіац. училища льот¬ 
чиків проходив службу у винищу¬ 
вальній авіації. Закінчив (1971) 
Академію Генштабу ПНР. З 1976 — 
в загоні космонавтів. Разом із 
П. І. Климуком здійснив політ 
(27.VI — 5.VII 1978) за програмою 
<Інтеркосмос> на космічному ко¬ 
раблі «Союз-30*. В ході виконання 
програми польоту « Союз-ЗО* стику¬ 
вався з орбітальним науковим 
комплексом «Салют-6> — «Со- 
юз-29* (В. В. Ковальонок і О. С. 
їванченков). Екіпажі кораблів про¬ 
водили спільні дослідження та екс¬ 
перименти. Нагороджений (ПНР) 

орденом Золотого хреста заслуги, 
орденом «Хрест Грюнвальда» пер¬ 
шого ступеня і медалями. За заслу¬ 
ги у розвитку космічних дослід¬ 
жень президія Польської АН наго¬ 
родила медаллю М. Коперника. 
ГЕРМЕНЕВТИКА [грец. £рдц- 
уєотікц (тєхуії) — мистецтво тлу¬ 
мачення] — 1) У класичній філо¬ 
логії вчення про інтерпретацію ру¬ 
кописних і друкованих текстів, на¬ 
самперед давніх. 2) У сучас. бурж. 
філософії метод тлумачення культ.- 
істор. явищ, який протиставляєть¬ 
ся об’єктивному, традиційно-наук. 
методу. Прихильники Г. вважають 
її єдино адекватним способом осяг¬ 
нення історії, оскільки Г. базується 
на «внутр. досвіді* людини, який 
нібито є сферою безпосереднього 
сприйняття нею « життєвої ціліс¬ 
ності * суспільства на противагу 
<зовн. досвідові*, здатному фіксу¬ 
вати лише ізольовані факти приро¬ 
ди. Звертаючись до Г., бурж. філо¬ 
софи (В. Дільтей, М. Шелер, М. 
Хайдеггер, Г. Гадамер) намагають¬ 
ся тлумачити сусп. явища у вкрай 
суб’єктивістському, ірраціоналіс- 
тичному дусі, відкидаючи тим са¬ 
мим саму можливість об’єктивно- 
наук. теорії сусп. життя. 

І. В. Бичко. 
ГЕРМ£С (‘Ердцд) — у грецькій мі¬ 
фології спочатку бог скотарства, 
покровитель пастухів і отар. Син 
Зевса й Майї. Пізніше його вшано¬ 
вували як посланця богів, покрови¬ 
теля мандрівників (обабіч шляхів 
йому ставили герми), бога красно¬ 
мовства, бога торгівлі, обману, при¬ 
бутку, винахідника мір, чисел та 
ліри. Зображували його здебіль¬ 
шого юнаком із крильцями на сан¬ 
далях. Відомі скульптурні зобра¬ 
ження Г. роботи Праксітеля, Ско- 
паса й Лісіппа. У римській міфо¬ 
логії йому відповідає Меркурій. 
ГЕРМЄС — мала планета, відкри¬ 
та 1937 німецьким астрономом К. 
Рейнмутом. Діаметр Г. 1,6 км. 
Наближався до Землі на віддаль 
приблизно 600 000 км. Після 1937 
Г. не спостерігався і його вважають 
втраченим. 
ГЕРМЕТИЗАЦІЯ — забезпечення 
непроникності стінок та з’єднань 
апаратів, машині споруд для газів, 
рідин тощо. 
ГЕРМЕТЙЧНИЙ ВІДСГК косміч¬ 
ного апарата — відсік космічного лі¬ 
тального апарата (КЛА), що ізо¬ 
лює космонавтів і бортову апарату¬ 
ру від впливу космічного простору. 
Г. в. охороняє й захищає від соняч¬ 
ної й галактичної радіації, косміч¬ 
ного вакууму і холоду, метеорних 
і теплових потоків. Герметичність 
відсіку забезпечується з’єднанням 
його частин болтами з ущільненням 
у вигляді прокладок з вакуумної 

Бугай герефордської породи. 

гуми. Всередині Г. в. створюється 
й підтримується заданий тиск по¬ 
вітря (суміші газів) або газу (кис¬ 
ню, азоту); ззовні його покривають 
абляційним шаром теплового за¬ 
хисту (див. Абляція), протиметеор- 
ним екраном тощо. В.Г.Денисов. 

гермонАсса — давнє греко- 
синдське місто на сх. березі Кер¬ 
ченської протоки, на місці сучасної 
станиці Таманської Краснодар¬ 
ського краю РРФСР. Засн. в 6 ст. 
до н. е. Основою г-ва жителів були 
с. г., рибний промисел, торгівля. 
Г. була другим (після Фанагорії) 
екон. центром азіат, частини Бос- 
порської держави. В 10 ст. на міс¬ 
ці Г. виникло давньорус. місто 
Тмутаракань. З 50-х рр. 20 ст. 
провадяться систематичні археол. 
розкопки городища й некрополя. 
гернЄт Михайло Миколайович 
(12.VII 1874, м. Ардатов, тепер 
райцентр Морд. АРСР — 16.1 1953, 
Москва) — радянський юрист, фа¬ 
хівець з кримінального права, кри¬ 
мінології та історії права; засл. ді¬ 
яч науки РРФСР (з 1928), доктор 
юрид. наук (з 1936). З 1911 — 
проф. Петерб. психоневрологіч. 
ін-ту, з 1919 — Моск. держ. ун-ту. 
Досліджував соціальні причини 
злочинності, проблеми її викорі¬ 
нення. Осн. праці: «Суспільні при¬ 
чини злочинності * (1905), « Злочин¬ 
ність за кордоном і в СРСР* (1931), 
« Злочини гітлерівців проти людя¬ 
ності»- (1946), «Історія царської 
тюрми* (т. 1—5, 1941—56), перші 
два томи якої удостоєно Держ. пре¬ 
мії СРСР (1947). Нагороджений 
орденом Трудового Червоного Пра¬ 
пора. Н. С. Прозорова. 
ГЕРНІКА, Герніка-і-Луно — місто 
на Пн. Іспанії, в Басків Країні. 
Під час громадян, війни та італо- 
нім. інтервенції 1936—39 нім.-фа¬ 
шист. авіація 26. IV 1937 зруйну¬ 
вала Г. Передова світова громадсь¬ 
кість була обурена цим актом ван¬ 
далізму — знищенням мирного 
старовинного міста. В 1937 П. Пі- 
кассо створив картину «Герніка*, 
в якій затаврував злочини фа¬ 
шизму. 
ГЕРОВЙТ — V західнослов’янсь¬ 
кій міфології бог Сонця, родючості 
й війни. У старод. храмі м. Во- 
легаста (тепер на тер. НДР) 
Г. було присвячено великий позо¬ 
лочений щит, який під час похо¬ 
дів несли перед військом. Вважа¬ 
ють, що ім’я Геровит є варіантом 
імені слов. бога Яровита. 
ГЕРОДбТ ('Нроботое; н. між 490 і 
480 до н. е., Галікарнас, Мала 
Азія — п. між 430 і 424 до н. е., 
Афіни або Фурії, Пд. Італія)—дав- 
ньогрец. історик. Н. в сім’ї рабо¬ 
власника. Автор праці (умовно наз¬ 
вана «Історією»-), що містить опис 
греко-перських воєн (500—449 до 
н. є*), доведений до 478 до н. е. 4-а 
книга «Історії* Г. є найціннішим 
джерелом з історії, етнографії та 
географії Пн. Причорномор’я. В ній 
подано опис цієї території, життя 
і звичаїв кіммерійців, таврів, скі¬ 
фів та ін. племен, легенди про по¬ 
ходження скіфів, історію їхньої 
боротьби проти війська перс, царя 
Дарія І (див. Дарія похід на 
скіфів) і стосунків з греками, опис 
м. Ольвії. 
Те.: У к р. пере кл.—Опис Скіфії. 
В кн.: Історія України в документах 

ГЕРОДОТ 

О. П. Герман. 

М. Гермашевський. 
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ГЕРОЇЗМ 

Медаль «Золота 
Зірка» Героя 
Радянського Союзу. 

Медаль «Серп 
і Молот» Героя 
Соціалістичної Праці. 

і матеріалах, т. 1. К., 1939; Рос. 
перекл - История в девяти книгах. 
Л., 1972; История. В кн.: Историки 
Греции. М., 1976. 
Літ.: Лурье С. Я. Геродот. М. —Л., 
1947; Болтенко М. Ф. Негосіоїеапеа, 
«Праці Одеського університету», 1959, 
т. 149. Серія істор. наук, в. 7; Мате¬ 
ріали з археології Північного Причор¬ 
номор’я, в. З—4, Одеса. 1960 — 62. 

ГЕРОЇЗМ, героїчне (відгрец. ЛРШ£ 
— воїн, богатир, герой) — най¬ 
вище виявлення самовідданості і 
мужності у виконанні громадського 
обов’язку, що вимагає від людини 
особистої відваги, стійкості, го¬ 
товності до самопожертви. Актом 
Г. є подвиг. В основі Г. лежить сві¬ 
доме підпорядкування особистих 
інтересів загальним інтересам кла¬ 
су, народу, людства. Бурж. етичні 
теорії пов’язують Г. з сваволею 
«надлюдини», що нехтує будь-яки¬ 
ми нормами і принципами моралі 
(Ф. Ніцгие), з проявами надпри¬ 
родного начала (Г.-В.-Ф. Гегель), 
з фанатичним прагненням до са¬ 
мопожертви, що є самоціллю, або 
з індивідуальною винятковістю (Г. 
д’Аннунціо, А. Боймлер). Марк- 
сизм-ленінізм уперше висунув ідею 
про єдність індивідуального под¬ 
вигу з загальнонар. Г., про зв’я¬ 
зок Г. з сусп. прогресом. Це знай¬ 
шло підтвердження в масовому бо¬ 
йовому і труд. Г. трудящих СРСР. 
ГЕРОЇН — наркотик, похідне мор¬ 
фіну. Має болезаспокійливу дію. 
Проте через отруйні властивості в 
медицині не застосовується. Див. 
також Наркоманія. 
ГЕРбЙ РАДЯНСЬКОГО СОЮ- 
З У — в СРСР почесне звання, най¬ 
вищий ступінь відзнаки за особис¬ 
ті або колективні заслуги перед 
державою, пов’язані зі здійснен¬ 
ням геройського подвигу. Встанов¬ 
лене ЦВК СРСР 16.ІУ 1934. Згід¬ 
но з діючим положенням, затверд¬ 
женим Указом Президії Верхов¬ 
ної Ради СРСР 14.V 1973, звання 
Г. Р. С. присвоює Президія Верхов¬ 
ної Ради СРСР з врученням Лені¬ 
на ордена, знака особливої відзна¬ 
ки—медалі «Золота Зірка» і Грамо¬ 
ти Президії Верховної Ради СРСР. 
При здійсненні геройського подви¬ 
гу вдруге, втретє або вчетверте 
особа, удостоєна звання Г. Р. С., 
відповідно знову нагороджується 
орденом Леніна і медаллю «Золо¬ 
та Зірка». На відзнаку подвигів 
двічі Г. Р. С. або в разі присвоєння 
Г. Р. С. звання Героя Соціалістич¬ 
ної Праці на його батьківщині 
встановлюється бронзовий бюст з 
відповідним написом. Г. Р. С. ко¬ 
ристуються пільгами, встановлени¬ 
ми законодавством, зокрема Указом 
Президії Верховної Ради СРСР від 
6.IX 1967. Позбавити звання Г. Р. С. 
може лише Президія Верховної 
Ради СРСР. Всього (1978) зван¬ 
ня Г. Р. С. присвоєно бл. 12,5 тис. 
осіб (у т. ч. за подвиги у Великій 
Вітчизняній війні — понад 11 500 
чол., за освоєння космосу — 48 
чол.), понад 130 чол. удостоєні зван¬ 
ня Г. Р. С. двічі; Л. І. Брежнєв, 
О. І. Покртикін, І. М. Кожедуб, 
С. М Будьонний — тричі, а 
Г. К. Жуков — чотири рази. Більше 
як 2 тис. Г. Р. С.— уродженці 
УРСР, в т. ч. 31 — двічі Г. Р. С. 
і 2 — Л.І. Брежнєв і І. М. Кожедуб 
— тричі Герої Рад. Союзу. 

ГЕРбЙ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПРА¬ 
ЦІ — в СРСР почесне звання, най¬ 
вищий ступінь відзнаки за винят¬ 
кові досягнення у госп. і культ, 
будівництві. Встановлене Указом 
Президії Верховної Ради СРСР 
від 27.XII 1938. Згідно з діючим 
положенням, затвердженим Ука¬ 
зом Президії Верховної Ради 
СРСР від 14.V 1973, звання Г. С. П. 
присвоює Президія Верховної Ради 
СРСР з врученням Леніна ордена, 
знака особливої відзнаки — золо¬ 
тої медалі «Серп і Молот» і 
Грамоти Президії Верховної Ради 
СРСР. За нові видатні трудові 
заслуги Г. С. П. відповідно знову 
нагороджується орденом Леніна і 
золотою медаллю «Серп і Молот». 
На відзнаку трудового подвигу 
двічі Г. С. П., або якщо Г. С. П. бу¬ 
ло присвоєно звання Героя Радян¬ 
ського Союзу, на його батьківщи¬ 
ні встановлюється бронзовий бюст 
з відповідним написом. Г. С. П. 
користуються тими самими піль¬ 
гами, що й Герої Рад. Союзу. Поз¬ 
бавити звання Г. С. П. може лише 
Президія Верховної Ради СРСР. 
Усього (1978) звання Г. С. П. 
присвоєно понад 18 тис. чол. (у т. ч. 
по УРСР — 3432 особам),з них 117 
нагороджено другою золотою ме¬ 
даллю (в т. ч. по УРСР — 38), 
третьою нагороджені А. П. Алек- 
сандров, Б. Л. Ванников, І. В. Кур- 
чатов, X. Турсункулов та інші. 
ГЕРбН Александрійський ["Нрюу 
6’АХє|сгу6рЬюс (мабуть, 1 ст. н.е.)] 
— давньогрецький механік і вче¬ 
ний, який працював в Александрії. 
Автор творів «Пневматика» і «Ме¬ 
ханіка», де систематизував досяг¬ 
нення в галузі прикладної механі¬ 
ки (описав автомат для відкриван¬ 
ня дверей, водяний орган, пожеж¬ 
ний насос тощо). Написав одну з 
перших книжок з техніки — «Театр 
автоматів». Матем. праці Г. є 
енциклопедією античної приклад¬ 
ної математики. В кращій з них 
(«Метриці») наведено формули для 
обчислювання площ та об’ємів геом. 
фігур (серед них і Герона форму¬ 
ла), правила розв’язування квад¬ 
ратних рівнянь, приблизного добу¬ 
вання квадрат, і кубічних коре¬ 
нів тощо. 
ГЕРбНА ФбРМУЛА — форму¬ 
ла для обчислювання площі три¬ 
кутника за його сторонами а, Ь, с: 

5 =Ур (р — а)(р — Ь)(р — с), де 
р = (а + Ь + с)/2 — півпериметр 
трикутника. Названа за ім’ям 
давньогрец. вченого Герона Алек- 
сандрійського. 
герОнімус Яків Лазарович [н. 
6(18).II 1898, Ростов-на-Дону] — 
український рад. математик, док¬ 
тор фізико-матем. наук (з 1939), 
професор (з 1929), засл. діяч нау¬ 
ки і техніки УРСР (з 1969). Після 
закінчення 1920 Харків, ун-ту пра¬ 
цював у вищих тех. учбових зак¬ 
ладах Харкова, Москви, Куйбише- 
ва; з 1944 — в Харкові. Основні 
праці — з теорії ортогональних 
функцій, аналізу та синтезу меха¬ 
нізмів. Нагороджений орденом 
«Знак Пошани», медалями. 
ГЕРОНТОЛбГІЇ ІНСТИТУТ— 
установа АМН СРСР. Засн. 1958 в 
Києві. У складі ін-ту (1979) 5 від¬ 
ділів, 12 лабораторій, 4 клінічні 

відділення, поліклініка. Г. і. — 
єдиний у країні й найбільший в 
Європі центр по вивченню питань, 
пов’язаних з проблемою старіння 
й активного довголіття людини; 
головний в Науковій раді по герон¬ 
тології й геріатрії при Президії 
АМН СРСР і в Координаційному 
комітеті соціалістичних країн Єв¬ 
ропи по дослідженнях у цих галу¬ 
зях. Ін-т є базою Всесвітньої орга¬ 
нізації охорони здоров'я для про¬ 
ведення курсів з соціальних і мед. 
питань геронтології. Тут вивча¬ 
ються механізми старіння, питан¬ 
ня профілактики передчасного ста¬ 
ріння, особливості перебігу й ліку¬ 
вання захворювань у літньому й 
старечому віці. Вивчається зв’я¬ 
зок первісних механізмів старіння 
з порушеннями регуляції генетич¬ 
ного апарату клітини. Розроблено 
принципи фармакотерапії ряду за¬ 
хворювань у осіб літнього й старе¬ 
чого віку. Розробляються заходи 
щодо збереження працездатності 
осіб старіших вікових груп. Серед 
провідних науковців ін-ту — Д. Ф. 
Чеботарьов, М. М. Горєв, М. Б. 
Маньківський, В. В. Фролькіс. 
Ін-т видає щорічник «Геронтология 
и гериатрия». 

Н. В. Вержиковська. 
ГЕРОНТОЛбГІЯ [від грец. у6ра>у 
(уєроутое) — старий і Х<5уо£ — вчен¬ 
ня] — розділ біології та медици¬ 
ни, що вивчає закономірності ста¬ 
ріння живих організмів, у т. ч. 
людини. Сучасна Г. включає такі 
розділи: біологія старіння, геріат¬ 
рія, соціальна Г., герогігієна. 
Осн. завданнями Г. є: розкриття 
провідних механізмів процесу ста¬ 
ріння, вишукування засобів збіль¬ 
шення тривалості життя, розробка 
методів профілактики й лікування 
патологічних процесів, вивчення 
захворювань людей похилого й ста¬ 
речого віку, вивчення впливу со¬ 
ціального середовища та способу 
життя на старіння людини, роз¬ 
робка заходів подовження періоду 
її активного життя, зокрема праце¬ 
здатності. Одним з перших почав 
вивчати питання довголіття з 
позицій конкретних фактів рос. 
лікар 18 ст. І. Б. Фішер. Родо¬ 
начальником сучас. Г. є І. І. Меч- 
ников, який заклав основи експе¬ 
риментального вивчення старіння. 
Велике значення для дальших ге- 
ронтологічних досліджень мали 
праці І. П. Павлова. Розвиток рад. 
Г. пов’язаний з іменами укр. рад. 
учених О. О. Богомольця, М. Д. 
Стражеска, О. В. Нагорного та ін. 
У 1938 у Києві під керівництвом 
О. О. Богомольця та М. Д. Стра¬ 
жеска було проведено першу в світі 
конференцію з проблем старіння 
і видано книгу «Старість». Даль¬ 
ший розвиток Г. пов’язаний з вив¬ 
ченням явищ старіння на всіх рів¬ 
нях — від молекулярного і клі¬ 
тинного до організмового. Ваго¬ 
мий внесок у розвиток Г. зробили й 
рад. вчені М. І. Арінчін, В. Г. Ба- 
ранов, Б. О. Вартопетов, І. В. 
Давидовський, Н. Н. Кіпшідзе, 
С. В. Коркушко, А. В. Токар, се¬ 
ред них укр. вчені М. М. Горєв, 
Н. В. Лауер, О. Ф. Макарченко, 
М. Б. Маньківський, Е. П. Под- 
рупгаяк та ін. 
В СРСР наук, центром по вивчен¬ 
ню проблем старіння є створений 



9 
1958 у Києві Геронтології інсти¬ 
тут АМН СРСР, який є також 
керівним центром комітету по ко¬ 
ординації досліджень з проблем Г. 
в соціалістичних країнах. У 1972 
у Києві відбувся IX Міжнародний 
конгрес геронтологів. 
Літ.: Фролькис В. В. Регулирование, 
приспособление и старенне. Л., 1970; 
Маньковский Н. Б., Минц А. Я. Ста¬ 
ренне и нервная система. К., 1972; 
Александрова М. Д. Проблемьі соци- 
альной и психологической геронтоло- 
гии. Л., 1974; Чеботарев Д. Ф. Гери- 
атрия в клинике внутренних болез- 
ней. К., 1977. Д. Ф. Чеботарьов. 

ГЕРОНТОМОРФОЗ [від грец. 
у&роу (V^роVтоб) — старий і цорфіі 
— форма] — один з напрямів ево¬ 
люції, тип філембріогенезу, при 
якому зміни ознак виникають на 
пізніх стадіях розвитку організ¬ 
му. Поняття Г. близьке до ана¬ 
болії. 
ГЕРОНТОПСИХОЛОГІЯ [від 
грец. у£ршу (уброутое) — старий і 
психологія] — галузь психології, 
яка вивчає особливості психіки і 
поведінки людей літнього й похило¬ 
го віку, явища і процеси, пов’язані 
зі старінням організму. Виникла 
в 2-й пол. 20 ст. Поява Г. зумовлена 
насамперед соціальними причина¬ 
ми: збільшенням числа людей по¬ 
хилого віку, проблемами їхньої 
працездатності та влаштування в 
житті, а також психологічної під¬ 
готовки особистості до старості. За¬ 
гальна мета Г.— вишукування за¬ 
собів для подовження активного 
життя людини. Див. також Вікова 
психологія, Геронтологія. 
ГЕРОСТРАТ ('Нрбатратое) — 
грек із Ефесу, який прагнув за вся¬ 
ку ціну увічнити своє ім’я і 356 
до н. е. спалив храм Артеміди 
(вважався одним із / чудес світу). 
Ім’я Г. набуло узагальненого зна¬ 
чення марнославної людини. 
ГЕРПЕС (грец. єрят)£ — лишай, 
від єрясо — повзу, в’їдаюся) — ві¬ 
русні хвороби, що характеризують¬ 
ся висипаннями на шкірі та слизо¬ 
вих оболонках пухирців на почер¬ 
вонілій основі. Розрізняють прос¬ 
тий Г., або пухирцевий лишай 
(найпоширеніший, особливо серед 
дітей), і оперізуючий Г., 
або оперізуючий лишай. Простий 
Г. спричинюється вірусом Негрез 
зітріех. Джерелом інфекції є хво¬ 
ра людина або вірусоносій. Вірус 
передається гол. чин. контактним 
шляхом. Характеризується Г. поя¬ 
вою групи пухирців (діаметром 
0,1—0,3 см); спочатку з’являється 
одне вогнище, а потім 2—3 нових, 
що розташовуються на шкірі облич¬ 
чя, навколо рота, на носі, щоках, 
повіках, вушних раковинах. Мо¬ 
же уражати слизову оболонку поро¬ 
жнини рота, зіва, гортані та ін. 
Лікування — мазі, примоч¬ 
ки, полоскання тощо. 
ГЕРПЕТОЛОГІЯ (від грец.йрпгх6\ 
— плазун і Хбуос — вчення) —роз¬ 
діл зоології, що вивчає плазунів. 
ГЕРРЙРО (Сиеггего) Марія (1863 
або 1868, Мадрід — 23.1 1928, там 
же) — іспанська актриса. Навча¬ 
лась у Мадрід. консерваторії, а та¬ 
кож у Б.-К. Коклена в Парижі. Ра¬ 
зом з чоловіком Ф. Діасом де Мен- 
доса організувала трупу «Герреро 
— Мендоса* (1896—1909), пізніше 
театр «Прінсеса*(1908—26) в Мад- 

ріді. В п’єсах нац. і світової кла¬ 
сики виконувала гол. ролі. В 1931 
театрові «Прінсеса* присвоєно ім’я 
Герреро. 
ГЕРРІОТ (Саггіои) Оуен (н. 22. 
XI 1930, Інід, штат Оклахома) — 
астронавт СІЛА. Освіту здобув в 
ун-ті шт. Оклахома й Станфордсь- 
кому ун-ті. Викладав і вів дослід¬ 
ницьку роботу в галузі фізики іо¬ 
носфери в Станфордському ун-ті. 
З 1965 — у групі астронавтів. Ра¬ 
зом з А. Біном та Дж. Лусмою здій¬ 
снив політ на наук, орбітальній 
станції «Скайлеб» (28.VII — 26.IX 
1973). М. Я. Орлов. 
ГЕРСЕВАНОВ Михайло Микола¬ 
йович [25. III (6.ІУ) 1830, с. Ніко¬ 
поль, тепер Барвінківського р-ну 
Харківської обл.— 16(29).У 190/, 
Петербург] — російський інженер- 
будівельник і вчений у галузі гід¬ 
ротехніки. Закінчив (1851) Голов¬ 
не інженерне уч-ще в Петербурзі 
(з 1857 — викладач цього уч-ща). 
В 1862—68 — консультант на бу¬ 
дівництві Кронштадтського, Мико¬ 
лаївського, Одеського, Керченсь¬ 
кого та ін. портів. У 1868—83 — 
гол. інженер цивільних споруд на 
Кавказі. Директор Ін-ту інженерів 
шляхів (1883—1901). Один з орга¬ 
нізаторів і керівників Рос. тех. 
т-ва. Осн. праці стосуються мор. 
гідротехніки («Лекції про морські 
споруди*, 1861—62), а також гід¬ 
рографії та іригації Кавказу. 
ГЄРСОН (Сегзоп) Войцех (1.УИ 
1831, Варшава — 25.11 1901, там 
же) — польський живописець. В 
1844—50 навчався у Варшаві, 1853 
—55 — в петерб. АМ (з 1873 — и 
академік), 1856—58 — в Парижі. 
З 1858 працював у Варшаві, де 
керував приватною худож. шко¬ 
лою. Автор жанрових картин, що 
інколи позначені рисами критич¬ 
ного реалізму («Селянський похо¬ 
роне, 1855; «Прощання з конем*, 
1856; «Кладовище в горах*, 1894, 
та ін.). Малював пейзажі Польщі 
(«Види Варшави*, 1852). Учнями 
Г. були Л. Вичулковський, С. 
Ленц, Ю. Панкевич, Ю. Хелмонсь- 
кий. 
ГЕРЦ (Негіг) Генріх-Рудольф (22. 
II 1857, Гамбург — 1.1 1894, Бонн) 
— німецький фізіЛс. Навчався в 
Мюнхенському і Берлінському 
ун-тах. Осн. праці — з електроди¬ 
наміки, одним із засновників якої 
він був. У 1886—89 експеримен¬ 
тально довів існування електромаг¬ 
нітних хвиль і дослідив їхні влас¬ 
тивості (відбиття, заломлення, по¬ 
ляризацію тощо). Підтвердив тео¬ 
ретичні висновки Дж.-К. Максвел- 
ла про те, що швидкість поширення 
електромагнітних хвиль у повітрі 
дорівнює швидкості світла. Вста¬ 
новив тотожність осн. властивос¬ 
тей електромагнітних і світлових 
хвиль. Роботи Г. з електродинамі¬ 
ки відіграли велику роль у розвит¬ 
ку науки і техніки, зумовили ви¬ 
никнення бездротової телеграфії, 
радіо, телебачення, радіолокації то¬ 
що. Г. досліджував і катодне про¬ 
міння (1892), фотоефект (1887), 
створив теорію удару пружних 
куль (1882). Його ім’ям названо 
одиницю частоти коливань — герц. 
ГЕРЦ (Негіг) Густав-Людвіг (22. 
VII 1887, Гамбург — 1975) — ні¬ 
мецький фізик, член Німецької АН 

у Берліні (НДР), іноземний член 
АН СРСР (з 1958). Навчався у 
Мюнхен, і Берлін, ун-тах. В 1945— 
54 жив і працював в СРСР, з 1954 
— директор Фізичного ін-ту в 
Лейпцігу. Осн. дослідження в га¬ 
лузі спектроскопії. Спільно з Д. 
Франком експериментально довів 
існування дискретних (перервних) 
рівнів енергії атома (1913). Вивчав 
спектри поглинання рентгенівських 
променів, виконав ряд досліджень 
з дифузії, електронної емісії, роз¬ 
рядів у газах, фізики плазми, ульт¬ 
развуку, напівпровідників. Роз¬ 
робив метод розділяння ізотопів 
дифузією. Нооелівська премія (ра¬ 
зом з Д. Франком), 1925. Держ. 
премія СРСР, 1951. 
ГЕРЦ, Гц, Нг — одиниця частоти 
періодичного процесу. 1 Г.— часто¬ 
та, при якій за 1 с відбувається 
один цикл періодичного процесу. 
Для вимірювань високих частот 
вживають кратні одиниці: ІкГц = 
= 103 Гц, 1МГц = 10®Гц. Названо 
за ім’ям Генріха Герца. 
ГЄРЦА — місто Глибоцького р-ну 
Чернівецької обл. УРСР. Розташо¬ 
вана на р. Герці (бас. Дунаю), за 
8 км від залізнич. ст. Новоселиця. 
Перші згадки про населений пункт 
є в істор. документах 1408. 
З 1437 — місто. До 1774 Г.— в 
складі Молдавського князівства, 
1774— 1918 — під владою Австрії 
(з 1867 — Австро-Угорщина). У 
1918 окупована боярською Руму¬ 
нією. В 1940 Г. в складі Пн. Буко¬ 
вини возз’єднано з УРСР. Швейно- 
галантерейна ф-ка, комбінат побу¬ 
тового обслуговування, виробниче 
відділення райсільгосптехніки. 
Дві заг.-освітні школи, лікарня, 
Будинок культури, бібліотека. У Г. 
народився письменник Г. Асакі. 
ГЕРЦБЕРГ (НеггЬегд) Гергард (н- 
25.XII 1904, Гамбург) — канадсь¬ 
кий фізик, член Королівського то¬ 
вариства Канади. Закінчив Дармш- 
тадтський технологічний ін-т (1928). 
У 1935 емігрував до Канади, з 
1949 працює в Нац. дослідному 
центрі. Праці в галузі атомної і 
мол. спектроскопії, зокрема дос¬ 
лідження мол. спектрів, структури 
молекул і будови вільних радика¬ 
лів. Нобелівська премія, 1971. 
Г£РЦЕН Олександр Іванович [літ. 
псевд.— Іскандер; 25. III (6.IV) 
1812, Москва — 9(21).І 1870, Па¬ 
риж; похований у Ніцці] — росій¬ 
ський революційний демократ, фі- 
лософ-матеріаліст, письменник, 
публіцист. У 1829—33 навчався в 
Моск. ун-ті, де разом з М. Огарьо- 
вим організував студентський гур¬ 
ток революц. напряму. В 1834 за 
вільнодумство був заарештований 
і 1835 засланий до Пермі, потім до 
Вятки і Владимира, а 1841 — до 
Новгорода. В 1842 повернувся до 
Москви. В 40-і рр. почав переходи¬ 
ти з революц.-дворянських на ре¬ 
волюц.-демократичні позиції. В 
1847 виїхав за кордон, де до кінця 
життя перебував у політ, еміграції. 
Був свідком бурж. революції 1848 
—49 у Парижі. В 1853 в Лондоні 
організував Вільну російську дру¬ 
карню, в якій разом з М. Огарьо- 
вим видавав літ.-політ, альманах 
«Полярная звезда>, газ. <Колокол>, 
неперіодичний збірник революц. 
спрямування «Голоса из России*. 

ГЕРЦЕМ 

Г.-Р. Герц. 

Г.-Л. Герц. 

Г. Герцберг. 

О. І. Герцен. 
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Дж. Гершвін 

Т. П. Герцюк. Декора¬ 
тивна таріль. Дерево, 
інкрустація. 1967. 

Гессенська муха. 
Доросла комаха і ли- 
чинка. 

Г. був прихильником утопічно-соці¬ 
алістичної програми, оголошував 
основою майбутнього соціаліз¬ 
му в Росії сел. громаду. 
Утопічний соціалізм Г. поєднував¬ 
ся з революційним демократиз¬ 
мом, з ідеями революц. ліквідації 
експлуататорського ладу самими 
нар. масами. Якщо до 1861 у Г. ще 
зберігалися бурж.-ліберальні ілю¬ 
зії, то хвиля повстань невдоволено- 
го грабіжницьким характером ре¬ 
форми 1861 селянства остаточно 
утвердила Г. на позиціях революц. 
демократизму. Водночас Г. почав 
розглядати як революц. силу між- 
нар. робітн. рух, очолюваний 1-м Ін¬ 
тернаціоналом. Філос. погляди Г. 
нерозривно пов’язані з його рево¬ 
люц.-демократичними переконан¬ 
нями. Найвидатнішими філос. тво¬ 
рами є «Дилетантизм у науці» (1842 
—43) та «Листи про вивчення при¬ 
роди» (1845—46). Долаючи певний 
вплив ідеалізму, Г. вже на поч. 
40-х рр. з позицій матеріалізму 
розв’язував корінні питання фі¬ 
лософії — про відношення мислен¬ 
ня до буття, пізнаванність світу, 
обстоював нерозривність зв’яз¬ 
ку філософії та природознавства. 
Критикуючи метафіз. метод у нау¬ 
ці, Г. визначав діалектику як 
«алгебру революції» і обгрунтову¬ 
вав необхідність революц. перебу¬ 
дови сусп. житгя. Філос. концеп¬ 
ції Г., що грунтувались на матері¬ 
алістично переосмисленій діалек¬ 
тиці Г.-В.-Ф. Гегеля, були одним 
з найвищих досягнень домарксист¬ 
ської філософ, думки. За висло¬ 
вом В. І. Леніна, «Герцен дуже 
близько підійшов до діалектичного 
матеріалізму і зупинився перед — 
історичним матеріалізмом» (Пов¬ 
не зібр. тв., т. 21, с. 244). Літ. 
діяльність Г. пов’язана з його по¬ 
літ. і філос. поглядами. Г. відсто¬ 
ював принципи критичного реаліз¬ 
му, зв’язок з життям. В його ху¬ 
дожніх і публіцистичних творах — 
романі «Хто винен?» (1847), повіс¬ 
тях «Лікар Крупов» (1847), «Со- 
рока-злодійка» (1848), «З того бе¬ 
рега» (1850), «Листи з Франції та 
Італії» (1855) реалістично відобра¬ 
жено життя Росії та країн Європи, 
висловлено протест проти кріпос¬ 
ництва, соціальної нерівності. Епо¬ 
пея «Минуле і думи» (1852—68)— 
художньо-публіцистична енцикло¬ 
педія духовного життя Росії і 
Зх. Європи ЗО—60-х рр. Г. попу¬ 
ляризував слов. л-ри за кордоном, 
захищав передову укр. л-ру від 
переслідувань царського уряду та 
реакційної преси. Високо цінував 
Т. Шевченка як народного поета, 
революційного демократа. Г. вміс¬ 
тив у «Колоколе» замітки про 
життя і творчість укр. поета, на 
його смерть опублікував тут нек¬ 
ролог. В нотатках «Тварюки»(1867) 
він згадував про тяжку долю Шев¬ 
ченка на засланні. Велика дружба 
зв’язувала Г. з Марком Вовчком. 
Він захищав письменницю від на¬ 
падок реакц. критики (памфлет 
«,, Бібліотека “— дочка Сенковсько- 
го», 1860). Г. мав великий вплив на 
формування суспільно-політичних 
поглядів Шевченка і Марка Вовч¬ 
ка. Шевченко з глибокою повагою 
ставився до Г., називав його апос¬ 
толом -вигнанцем, намалював його 
портрет. І. Франко вважав Г. од¬ 

ним з найвизначніших літ. і політ, 
діячів Росії 19 ст. 
Те.: Собрание сочинений, т. 1—30. 
М., 1954—65; Собрание сочинений, 
т. 1—8. М., 1975; Укр. перек л.— 
Спомини з еміграції. Львів, 1911; Виб¬ 
рані філософські твори, т. 1—2. К., 
1949—51; Вибрані твори. К., 1950; 
Хто винен? К., 1953; Минуле і ду¬ 
ми. К., 1957. 
Літ.: Ленін В. І. Повне зібрання тво¬ 
рів: т. 21. Пам'яті Герцена; т. 25. З 
минулого робітничої преси в Росії; 
Бєлінський В. Г. Погляд на російську 
літературу 1847 року. В кн.: Бєлінсь¬ 
кий В. Г. Літературно-критичні статті. 
К., 1953; Плеханов Г. В. А. И. Гер¬ 
цен. В кн.: Плеханов Г. В. Сочине- 
ния, т. 23. М.—Л., 1926; Головаха 
І. П. Т. Г. Шевченко і російські рево¬ 
люційні демократи 50—60-х років 
XIX ст. К., 1953; Белявская И. М. 
А. И. Герцен и польское национально- 
освободительное движение 60-х годов 
XIX века. М., 1954; Донець Г. П. Сус¬ 
пільно-політичні та філософські по¬ 
гляди О. І. Герцена. Чернівці, 1961; 
Капустін В. О. Герцен і Україна. К., 
1962; Рильський М. Т. Слово цро 
Герцена. В кн.: Рильський М. Т. Ве¬ 
чірні розмови. К., 1964; Володин А. И. 
Герцен. М., 1970; Павлов А. Т. От 
дворянской революционности к рево- 
люционному демократизму. М., 1977. 

Ю. 3. Янковський. 

ГЕРЦЙНСЬКА СКЛАДЧАС¬ 
ТОСТІ, — одна з найінтенсивніших 
в історії Землі деформацій земної 
кори. Назва, запропонована франц. 
геологом М. Бертраном (1847— 
1907), походить від грец. *Ерх<та 
брица — Герцинський ліс (місце¬ 
вість у Німеччині, тепер Гари). 
У геол., гол. чин. німецькій, л-рі 
поширена й назва «варисційська 
складчастість». Виникла протягом 
пізнього палеозою (див. Палеозой¬ 
ська ера і група). Під впливом Г. 
с. на місці палеозойських геосинк¬ 
ліналей утворилися складчасті гір¬ 
ські системи—герциніди: Урал, До¬ 
нецький кряж, Алтай, Тянь-Шань, 
Аппалачі та ін. Процеси гороутво¬ 
рення супроводжувалися граніто- 
їдним інтрузивним (див. Інтрузія) 
магматизмом. Багато областей Г. с. 
пізніше зазнали деформацій аль¬ 
пійської складчастості (Альпи, го¬ 
ри Пн. Кавказу тощо). 
З геол. відкладами областей Г. с. 
пов’язано багато родовищ корисних 
копалин, зокрема вугілля, нафти, 
кам’яної та калійної солей, чорних 
і кольорових металів тощо. 
Літ.: Архангельский А. Д. Геологи- 
ческое строение и геологическая исто- 
рия СССР, т. 1-2. М.-Л., 1947-48; 
Бондарчук В. Г. Движение и структура 
тектоносфери. К.. 1970. 

В. С. Токовенко. 

герцог (нім. НеГ20£) — у давніх 
германців виборний військ, вождь 
племені; в Зх. Європі в період ран¬ 
нього середньовіччя — племінний 
князь, в період феод, роздробле¬ 
ності — великий феодальний воло¬ 
дар. Пізніше — один з вищих дво¬ 
рянських титулів, що й досі зберіг¬ 
ся в деяких країнах, напр. у Вели¬ 
кобританії. 
ГЄРЦШПРУНГ Ейнар (8.Х 1873, 
Фредеріксборг — 21.Х 1967, Тел- 
лесе) — датський астроном. Член 
Нідерл. і Датської АН. У 1898 
закінчив Копенгаген, політех. ін-т, 
за фахом інженер-хімік. У 1935— 
45 — директор обсерваторії Лей¬ 
денського ун-ту. Найважливіші 
праці Г.— про еволюцію зір. Від¬ 
крив існування зір-гігантів і кар¬ 
ликів. Побудував залежність зо¬ 

ряної величини від спектрального 
класу зір (див. Герцшпрунга—Рес- 
села діаграма). 
ГЄРЦШПРУНГА—РЄССЕЛА ДІ¬ 
АГРАМА — графічно виражена за¬ 
лежність між абсолютними зоря¬ 
ними величинами і спектральними 
класами зір. Вперше цю залежність 
відкрив Е. Герцшпрунг, детально 
дослідив Г.-Н. Рессел. Кожну зорю 
наносять у вигляді точки на гра¬ 
фік, абсцисою і ординатою якого 
є відповідно спектральний клас зір 
і абс. зоряна величина. Зорі на 

Діаграма Герцшпрунга—Рессела для 
зір плоскої складової Галактики. 

Г.—Р. д. (мал.) групуються вздовж 
певних папрямів: навколо гол. пос¬ 
лідовності розміщується більшість 
відомих зір, праворуч згори — гіл¬ 
ка зір-гігантів, ще вище — понад- 
гігантів, лівий нижній кут займа¬ 
ють білі карлики. За місцем зорі на 
Г.— Р. д. можна визначати вік зір, 
стадію їхньої еволюції. 
ГЕРЦіЬК Тарас Пахомович (н. 22. 
X 1919, с. Старі Кути, тепер Косів- 
ського р-ну Івано-Франківської 
обл.) — український рад. різьбяр, 
засл. майстер нар. творчості УРСР 
(з 1965). Вчився у В. Девдюка. 
Виготовляє з дерева різьблені та¬ 
рілки, барильця, скриньки, пись¬ 
мові прибори, які прикрашає інк¬ 
рустацією; з металу — топірці, 
лускоріхи, келихи, оздоблені гра¬ 
віруванням. Працює в техніці ін¬ 
тарсії (портрет В. І. Леніна); 2 
портрети Шевченка (рельєфне 
різьблення). 
ГЕРЦЬ, герець — ратоборство, ок¬ 
ремі сутички і поєдинки україн¬ 
ських козаків з противником перед 
боєм. Г. починався тим, що козаки 

Виклик (запорожці викликають во¬ 
рога на двобій). Картина А. І. Кан- 
даурова. 

наближалися до табору ворогів, 
викликаючи їх до битви. Г. підно¬ 
сили бойовий дух козаків. Г. ос¬ 
півані в укр. нар. піснях і думах. 
ГЕРШВІН (СєгзЬдуіп) Джордж 
(26.IX 1898, Нью-Йорк — 11. VII 
1937, Беверлі-Гілс, Каліфорнія) — 
американський композитор і піа¬ 
ніст, представник т. з. симф. джа- 
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зу. Н. в сім’ї емігранта з Росії. 
Автор першої амер. нац. опери 
«Поргі і Бесс» (1935) — з життя 
негритянської бідноти, муз. коме¬ 
дій («Будь ласка, леді», 1924; «Хай 
гримить оркестр», 1927; «Про тебе 
я співаю», 1931), творів для оркест¬ 
ру («Рапсодія в блюзових тонах», 
1924; сюїта «Американець у Пари¬ 
жі», 1928; «Друга рапсодія», 1931; 
«Кубинська увертюра», 1932), танц. 
п’єс, ліричних пісень, музики до 
кінофільмів. 
Г Е Р Ш Е Л Ь (НегзсЬеІ) Вільям 
(Фрідріх-Вільгельм; 15.XI 1738, 
Ганновер, Німеччина — 25.VIII 
1822, Слау, поблизу Лондона) — 
англійський астроном і оптик, член 
Лондон, королівського т-ва (з 1781), 
почесний член Петерб. АН (з 1789). 
У 1757 переїхав до Англії, де став 
відомим музикантом і композито¬ 
ром, учителем музики. Астрономію 
і математику вивчив самостійно. 
З 1773 проводив постійні астр. спо¬ 
стереження, виготовляв дзеркальні 
телескопи. Відкрив планету Уран 
(1781), 2 супутники Урана (1787) 
та 2 супутники Сатурна (1789), по¬ 
над 2500 туманностей і 806 подвій¬ 
них зір; склав каталоги подвійних 
зір, туманностей і зоряних скуп¬ 
чень. Досліджуючи розподіл зір у 
просторі та будову Молочного 
Шляху, застосував створений ним 
«метод черпків». Відкрив рух Со¬ 
нячної системи в напрямі сузір’я 
Геркулес. 
ГЕРШЕЛЬ (НегзсЬеІ) Джон-Фре- 
дерік-Уїльям (7.III 1792, Слау — 
11.У 1871, Коллінгвуд, графство 
Кент) — англійський астроном, 
член Лондон, королівського т-ва, 
член Петерб. АН (з 1826). Син В. 
Гершеля. Закінчив Кембріджський 
ун-т (1813). Г. відкрив ряд нових 
туманностей, зоряних скупчень і 
понад 3000 подвійних зір; склав 11 
каталогів подвійних зір і каталог 
5079 туманностей та зоряних скуп¬ 
чень. Провів (1834—38) на мисі 
Доброї Надії спостереження Пд. 
зоряного неба, опублікувавши ре¬ 
зультати цієї праці (1847). 
ГЕРШЕНЗдН Сергій Михайлович 
[н. 29.1 (11.11) 1906, Москва] — 
український рад. генетик, акад. АН 
УРСР (з 1976). Член КПРС з 1944. 
В 1927 закінчив Моск. ун-т. З 1937 
— зав. відділом Ін-ту зоології, по¬ 
тім — Ін-ту мікробіології і вірусо¬ 
логії, з 1968 — зав. відділом Мо¬ 
лекулярної біології і генетики ін¬ 
ституту АН УРСР. Один з орга¬ 
нізаторів і виконуючий обов’язки 
директора (1973) цього ін-ту. В 
1937—41 і в 1944—48 — зав. ка¬ 
федрою Київського університету. 
Вивчав генетику природних попу¬ 
ляцій комах у зв’язку з пробле¬ 
мами еволюції. Працями в галу¬ 
зі молекулярної біології довів, що 
чужорідна дезоксирибонуклеїнова 
кислота (ДНК), якщо її вводити в 
організм, в багато разів підвищує 
частоту мутацій; встановив мута¬ 
генну дію вірусів на організм хазя¬ 
їна. Досліджував генетику енто- 
мопатогенних вірусів та можли¬ 
вість використання їх у боротьбі з 
шкідливими комахами. Нагоро¬ 
джений орденом «Знак Пошани». 

В. А. Труханов. 

ГЕС — скорочена назва гідроелек¬ 
тричної станції 

ГЕСібД ('Наіобое; рр. н. і см. не¬ 
від.) — давньогрецький поет 8—7 
ст. до н. е. Жив у Беотії. Осн. його 
твір — дидактична поема «Роботи 
і дні». В ній опоетизовано працю 
хлібороба, показано протест селян 
проти свавілля знаті в період ста¬ 
новлення рабовласницького суспі¬ 
льства. Описи природи у творі по¬ 
єднуються з практичними порада¬ 
ми щодо проведення с.-г. робіт за¬ 
лежно від календаря. Поема «Тео¬ 
гонія» («Родовід богів»)—перша 
спроба греків систематизувати не 
тільки «родовід богів», а й історію 
походження світу і людини. З ін. 
творів Г. збереглися лише уривки 
— «Каталог жінок» та ін. 
Те.: Укр. перекл.— Роботи і дні. 
В кн.: Антична література. К., 1968; 
Рос. перекл.— Работьі и дни. 
В кн.: Зллинские позтьі. М., 1963. 

ГЕСПЕРЙДИ («Еаяєоібєе) — у 
грецькій міфології дочки Атлан¬ 
та. Жили в казковому саду, де росла 
яблуня з золотими яблуками, які 
стеріг стоокий дракон. Геракл убив 
дракона і викрав золоті яблука 
(один з подвигів героя). 
ГЕСС (Нез5) Віктор-Франц (24.VI 
1883, Вальдштейн — 17.ХІІ 1964, 
Маунт-Вернон, США) — австрій¬ 
ський фізик, член Віденської АН. 
Навчався в ун-тах Граца та Відня. 
З 1919 — проф. Віденського, Гра- 
цького та Ґнсбруцького ун-тів. У 
1938 переїхав до США. Праці з 
фізики космічного проміння, ра¬ 
діоактивності, атомної фізики й 
оптики. Відкрив 1912 космічні 
промені та дослідив зміни їх¬ 
ньої інтенсивності. Нобелівська 
премія, 1936. 
ГЕСС Герман Іванович [26. VII 
(7.VIII) 1802, Женева — ЗО.ХІ (12. 
XII) 1850, Петербург] — російсь¬ 
кий хімік, акад. Петеро. АН (1830). 
У 1840 відкрив закон постійності 
сум тепла (див. Гесса закон), 1842 
— правило термонейтральності, згі¬ 
дно з яким при змішуванні соля¬ 
них розчинів тепло не виділяється. 
Описав і проаналізував ряд міне¬ 
ралів. Одним з перших вивчав ка¬ 
талітичні процеси, зокрема виявив 
властивість платини прискорювати 
реакції. 
ГЕСС (Не55) Мойсей (21.VI 1812, 
Бонн — 6.IV 1875, Париж) — ні¬ 
мецький публіцист і філософ, один 
з головних представників «істин¬ 
ного соціалізму». Спочатку прими¬ 
кав до молодогегельянства. Соціа¬ 
лістичні погляди Г. являли собою 
синтез ідей німецького ідеалізму 
та франц. утопічного соціалізму. 
З початку 60-х років був ласса¬ 
льянцем (див. Лассальянство). 
Брав участь у діяльності Інтерна¬ 
ціоналу 1-го. 
ГЕССА ЗАКбН — основний закон 
термохімії, який твердить: тепло¬ 
вий ефект реакції, що відбувається 
при сталому об’ємі і тиску, зале¬ 
жить лише від початкового і кінце¬ 
вого стану реагуючих речовин і не 
залежить від проміжних стадій 
процесу. Г. з. є формулюванням 
закону збереження енергії для хім. 
процесів (див. Збереження закони). 
користуючись Г. з., можна розра¬ 
ховувати теплоти реакцій, врахову¬ 
ючи відомі теплоти — знаходити 
енергії утворення хімічних зв'яз¬ 
ків. Наприклад, за Г. з. можна об¬ 
числити теплоту утворення 1 мо¬ 

ля оксиду вуглецю СО з вуглецю 
і кисню за теплотами перетворен¬ 
ня С і СО в С02: 
СТв + 02 = С02+94,05 ккал/моль 
СО + 1/2 02 =С02 4" 

+ 67,64 ккал/моль 
Ств + 1/2 02 = СО + 

+ 26,41 ккал/моль 
Відкрив цей закон 1840 рос. хімік 
Г. І. Гесс. 
Літ.: Гесс Г. И. Термохимические ис- 
следования. Л., 1958. 
ГЕССЕ (Не55е) Герман (2^11 1877, 
Кальв, Вюртемберг — 9.VIII 1962, 
Монтаньйола, Швейцарія) — німе¬ 
цький письменник. З 1912 жив у 
Швейцарії. Популярність здобув 
виховним романом «Петер Камен- 
цінд» (1904). У повісті «Під коле¬ 
сами» (1906) піддав різкій критиці 
систему виховання в кайзерівській 
Німеччині. Романи «Гертруда» 
(1910), «Росгальде» (1914), «Сте¬ 
повий вовк» (1927), повість 
«Кнульп» (1915) — про тяжку до¬ 
лю художника в бурж. суспільстві. 
Автор роману-утопії «Гра в бісер» 
(1943), віршів, оповідань, критич¬ 
них есе, публіцистичних статей. 
Нобелівська премія, 1946. 
Те.: Укр. перекл.— Степовий 
вовк. «Всесвіт», 1977, № 4—5; Поезії. 
«Всесвіт», 1977, №5; Гра в бісер. К., 
1978; Рос. перекл.— Под колеса¬ 
ми. М., 1961; Избранное. М., 1977. 
ГЕССЕН — історична область у 
Німеччині. Назва її походить від 
гессів (племені старод. германців), 
які жили тут у період раннього се- 
едньовіччя. В кін. 8 — на поч. 
ст. на тер. Г. утворилося графст¬ 

во. З кін. 13 ст. Г.— одне з тер. 
князівств Німеччини. В 1567 Г. 
поділилося на два князівства: Гес¬ 
сен-Кассель (1866 анексований 
Пруссією) та Гессен-Дармштадт (з 
1866 — велике герцогство, з 1918 — 
земля Г. у складі Веймарської рес¬ 
публіки). Після розгрому 1945 фа¬ 
шист. Німеччини тер. Г. увійшла 
до амер. та франц. зон окупації. 
З 1949 — у складі ФРН (більша 
частина утворила землю Г., менша 
увійшла до землі Рейн лан д- 
Пфальц). 
ГЕССЕНСЬКА М?ХА, гесенка 
(Мауеііоіа (Іезігисіог) — комаха 
родини галицевих. Небезпечний 
шкідник пшениці, жита і ячменю; 
поширений в Європі, Пн. Америці, 
Пн. Африці й Азії. ТілоГ. м. (довж. 
2,5—3,5 мм) темно-сіре або рудува¬ 
то-буре, у самки на черевці є черво¬ 
ні або червоно-бурі плями. Самка 
за життя (5—7 днів) відкладає до 
500 яєць. За рік Г. м. мають 2—5 
поколінь. Личинки (довж. до 4 мм) 
молочно-білі; розвиваються у піх¬ 
вах листків злаків, спричинюючи 
полягання рослин. Заходи 
боротьби: додержання прави¬ 
льної агротехніки, використання 
стійких сортів, передпосівна об¬ 
робка насіння або посівів у пе¬ 
ріод льоту мух інсектицидами. 
ГЕСТАПО (нім. Сезіаро, скороче¬ 
не від СеЬеіте Зіааізроіігеі) — та¬ 
ємна держ. поліція в фашистській 
Німеччині. Існувала з квітня 1933 
для фізичного винищення опозиції 
нацизмові. Поза межами Німеччи¬ 
ни агенти Г. займалися шпигунст¬ 
вом і вчиняли політ, вбивства. Г. 
особливо розгорнуло діяльність під 
час 2-ї світової війни 1939—45. На 
тимчасово окупованій території 
СРСР, у т. ч. на Україні, гестапів- 

ГЕСТАПО 

В. Гершель. 

С. М. Гершензон. 

В.-Ф. Гесс. 

Г. І. Гесс. 
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ГЕТЕ 

Й.-В. Гете 

ці діяли в складі «айнзатцгруп», 
«айнзатцкоманд», «зондеркоманд» 
і армійської таємної польової по¬ 
ліції, створили ряд таборів смерті. 
Після розгрому фашизму в Німеччи¬ 
ні Г. було поставлено поза законом. 
На Нюрнберзькому процесі (1946) 
Г. визнано злочинною орг-цією, 
винною в смерті сотень тисяч лю¬ 
дей. 
ГЕТЕ (ОоеіЬе) Йоганн-Вольфганг 
(28.VIII 1749, Франкфурт-на-Май- 
ні — 22.III 1832, Веймар) — ні¬ 
мецький поет і мислитель. Вивчав 
право, природознавство, філосо¬ 
фію й л-ру в Лейпцігському і Стра¬ 
сбурзькому ун-тах. У 1770—74 за¬ 
хоплювався демократичною естети¬ 
кою Й.-Г. Гердера, був тісно зв’я¬ 
заний з літ. рухом «Буря й на¬ 
тиск*. В цей період створив істо¬ 
ричну драму «Гец фон Берліхінген» 
(1773), драму «Прометей» (1773, 
незакінч., вид. 1830), ліричні вір¬ 
ші. Славу Г. приніс роман ^Страж¬ 
дання молодого Вертера» (1774), в 
якому відбито глибоку соціальну 
трагедію цілого покоління передової 
нім. молоді. В 1775 оселився у Вей- 
марі, 1776—86 — міністр при дворі 
герцога Карла-Августа. У веймарсь- 
кий період у творчості Г. проявила¬ 
ся суперечливість його світогляду, 
на що вказував Ф. Енгельс (див. 
Маркс К. і Енгельс Ф. Твори, 
т. 4, с. 226). Ідеї примирення з дій¬ 
сністю, мрії про мирні суспіль¬ 
ні реформи виражені в п’єсах 80— 
90-х рр. «Іфігенія в Тавріді» (1787), 
«Торквато Тассо» (1/90), «Гер- 
ман і Доротея» (1797) та ін. 
Проте в кращих творах і цього ча¬ 
су (драма «Егмонт», 1788) звучить 
заклик до свободи. У романах 
«Літа науки Вільгельма Майсте- 
ра» (1795—96), «Літа мандрів Віль¬ 
гельма Майстера» (1821—29) по¬ 
дано картину нім. дійсності. Автор 
розвідок з питань л-ри і фолькло¬ 
ру, зокрема слов. країн. Виступав 
проти нім. реакційного романтиз¬ 
му. Найбільше художнє досягнен¬ 
ня Г.— драматична поема «Фауст» 
(над нею він працював 1773—1831), 
ідейним висновком якої є служін¬ 
ня науки народові, глибока віра в 
творчі сили людини, в краще май¬ 
бутнє. 
Твори Г. сповнені глибокого філос. 
змісту, пройняті діалектичними 
ідеями. Природу, сусп. життя, ду¬ 
ховний світ людей він розглядав у 
безперервному русі й розвитку, як 
постійну зміну форм, боротьбу 
протилежних начал. Стояв на по¬ 
зиціях пізнаванності світу, крити¬ 
кував агностицизм. Відстоював 
ідею єдності теорії та практики. 
Суспільно-політ. погляди Г. супе¬ 
речливі. Виступаючи за ліквіда¬ 
цію феод, відсталості, за соціальну 
справедливість, Г. водночас осте¬ 
рігався революц. руху мас. Твор¬ 
чість Г мала великий вплив на роз¬ 
виток реалістичної естетики. Для 
численних праць Г. з природозна¬ 
вства характерне діалектичне уяв 
лення про єдність рослин, й тва¬ 
рин. світу, визнання поступаль¬ 
ного розвитку живої природи. Дос¬ 
ліджував порівняльну анатомію 
тварин. 
Вже у 19 ст. твори Г. були широко 
відомі в Росії, зокрема на Україні. 
В 1827 його обрали почесним чле¬ 
ном Ради Харків, ун-ту. Перший 

переспів з Г. укр. мовою належить 
П. Гулаку-Артемовському (балада 
«Рибалка», 1827). З переспівами і 
перекладами виступали П. Білець- 
кий-Носенко, Ю. Федькович, П. 
Грабовський та ін. Г. високо оціню¬ 
вав Т. Шевченко. Багато поезій Г. 
і значну частину «Фауста» перек¬ 
лав І. Франко. Він є й автором роз¬ 
відки про цей твір. В рад. час твори 
Г. перекладали М. Рильський, 
М. Терещенко ,Є. Дроб’язко, М.Лу 
каш та ін. Багато з них покладено на 
музику визначними композиторами. 

Національний музей Й.-В. ГетеуВей- 
марі. 

Те.: Укр. перекл.— Егмонт. К., 
1957; Твори. К*, 1969; Літа науки 
Вільгельма Майстера. К., 1970; Фа- 
уст. К., 1977; Рос. перекл.- 
Собрание сочинений, т. 1—13. М.—Л., 
1932—49; Собрание сочинений, т. 1—7. 
М., 1975—78; Избранньїе философс- 
кие произведения. М.. 1964; Об ис- 
кусстве. М., 1975. 
Літ.: Маркс К. и Знгельс Ф. Об ис- 
кусстве, т. 1—2. М., 1976; Франко І. 
«Фауст» Гете. В кн.: Франко І. Тво¬ 
ри, т. 18. К., 1955; Білецький О. І. 
«Фауст», трагедія Гете. В кн.: Білець¬ 
кий О. І. Зібрання праць, т. 5. К., 
1966; Людвиг 3. Гете. Пер. с нем. М., 
1965; Житомирская 3. В. Иоганн 
Вольфганг Гете. Библиографический 
указатель русских переводов и кри- 
тической литературьі на русском язьі- 
ке. 1780-1971. М., 1972. 

Т. К. Якимович. 
ГЕТЕБОРГ — місто на Пд. Зх. 
Швеції, при впадінні р. Гета-Ельви 
у протоку Каттегат. Порт, вузол 
з-ць і автошляхів. Аеропорт. Бл. 
450 тис. ж. (1973). Г.— гол. центр 
судно- й автомобілебудування кра¬ 
їни. Розвинута електротех., нафто¬ 
переробна, текст., швейна, папе¬ 
рова пром-сть. Щорічні міжнар. 
пром. ярмарки. В Г.— ун-т, вища 
тех. школа, політех. та комерцій¬ 
ний ін-ти. Музеї (Худож., Гетебор¬ 
зький, Морський). Архіт. пам’ят¬ 
ки: будинок Ост-Індської компанії 
(серед. 18 ст.), собор (1802—15) та 
ін. Г. засн. на поч. 17 ст. 
ГЕТЕРА (грец. бшіра — подруга, 
коханка) — 1) У Стародавній Гре¬ 
ції освічена неодружена жінка, 
яка вела вільний спосіб життя. 2) 
Переносно — легковажна жінка. 
ГЕТЕРИ (англ. 8ЄІІЄГ5), газовбира¬ 
чі — речовини з високою вбирною 
спроможністю щодо кисню, вод¬ 
ню, азоту, вуглекислого газу, пари 
води та ін. газів, крім інертних. 
Вбирання ними газів зумовлено: 
сорбцією Г. під час випаровуван¬ 
ня і конденсації газів; дифузією га¬ 
зів у Г., нагріті до певної т-ри; утво¬ 
ренням хім. сполук газу з нагріти¬ 
ми Г. Розрізняють Г. леткі і не¬ 
леткі. Леткі Г. (найпошир. — 
барій) зв’язують гази, випаровую¬ 
чись або осаджуючись на стінки 
приладів. Нелеткі Г. (титан, цир¬ 
коній, торій, тантал тощо) вбира¬ 
ють гази при високих робочих т-рах 

(водень при 300—400°С, кисень — 
700—800, азот — 700—1000, водя¬ 
ну пару при 200—400° С). Г. вико¬ 
ристовують: в електронних високо- 
вакуумних або іонних приладах — 
для вбирання газів і пари, що зали¬ 
шаються після відкачування, або 
тих, які виділяються під час експ¬ 
луатації приладів; у наповнених 
інертними газами приладах — для 
очищення цих газів від сторонніх 
домішок; як робочу рідину вакуум¬ 
них насосів. Б. Ч. Дюбуа. 
гетерії, етерії (грец. £таірє1а — 
товариство) — 1) У Стародавній 
Греції офіційно визнані або таєм¬ 
ні (переважно олігархічного харак¬ 
теру) політ, союзи громадян. 2) У 
Греції 2-ї пол. 18 — поч. 19 ст. 
таємні революц. т-ва, метою яких 
була боротьба проти тур. пануван¬ 
ня. З них загальнонац. орг-цією 
стала <Філікі етерія». засн. 1814 в 
Одесі. 
ГЕТЕРО... (від грец. єтєро£ — ін¬ 
ший, різний) — у складних словах 
означає різнорідність (напр., гете¬ 
роморфізм, гетероспорія). 
ГЕТЕРОАУКСЙН (від гетеро... та 
ауксини), бета-індоліл-оцтова кис¬ 
лота, СіоНзИОг— найпоширеніший 
представник ауксинів; фізіологіч¬ 
но активна речовина, що утво¬ 
рюється в рослинах і впливає на 
їхні ростові процеси. Одержаний 
синтетично. Використовують для 
посилення коренеутворення у де¬ 
рев, при розмноженні рослин жив¬ 
цями тощо. 
ГЕТЕРОБАТМІЯ (від гетеро... і 
грец. ра&цод — ступінь, степінь)— 
неоднаковий рівень розвитку і спе¬ 
ціалізації різних органів, що є 
наслідком незалежності і нерівно¬ 
мірності їхньої еволюції (т. з. мо¬ 
заїчної еволюції). 
ГЕТЕРОГАМЕТНІСТЬ (від гете¬ 
ро... і гамети) — генетична нерів¬ 
ноцінність гамет однієї із статей 
(чоловічої або жіночої) у люди¬ 
ни, тварин і дводомних рослин. Г. 
полягає в тому, що у цієї, т. з. ге- 
терогаметної, статі в процесі мейо¬ 
зу утворюються в рівних кількостях 
гамети двох типів, відмінних за 
статевою хромосомою: гамети од¬ 
ного типу містять X- чи 2-хромосо- 
му, другого — У- чи -хромосому 
або половина гамет містить статеву 
хромосому, а друга половина не 
містить її. Г. зумовлює народжен¬ 
ня особин різної статі приблизно 
в рівних кількостях. Див. та¬ 
кож Гомогаметність, Визначення 
статі. 
ГЕТЕРОГАМІЯ (від гетеро... і 
грец. уацос — шлюб) — 1) Тип ста¬ 
тевого процесу, при якому злива¬ 
ються статеві клітини (гамети), 
що різняться зовнішнім виглядом. 
У вузькому розумінні Г. розгляда¬ 
ють як злиття гамет, відмінних ли¬ 
ше за розмірами (гетерогаме- 
ти, анізогамети). Велику 
гамету називають макрогаметою 
(яйцеклітина), меншу — мікрога- 
метою (сперматозоїд). У ширшому 
розумінні Г. повністю ототожню¬ 
ють з анізогамією. 2) Відмінність 
чоловічих і жіночих гамет гібрида 
за окремими генами або їхніми 
комбінаціями. 3) Зміна розта¬ 
шування на рослині чоловічих та 
жіночих квіток або зміна їхньої 
функції (як аномалія). 



ГЕТЕРОГЕННА СИСТЕМА (від 
грец. £іЄрО‘УЄУЛ£ — різнорідний) — 
неоднорідна фізико-хімічна систе¬ 
ма, що містить різні за фізичними 
властивостями або хімічним скла¬ 
дом частини (фази), відокремлені 
одна від одної поверхнями розділу 
(напр., лід — вода — пара; олія — 
вода). Фази Г. с. повинні мати 
достатні розміри, щоб можна було 
застосовувати до них поняття тем¬ 
ператури, тиску, концентрації і 
нехтувати поверхневою енергією. 
Різкої межі між Г. с. і гомогенною 
(однорідною або однофазовою) си¬ 
стемою не існує; перехідна область 
між ними — колоїдні системи. 
Літ.: Горощенко Я. Г. Физико-хими- 
ческий анализ гомогенньїх и гетероген¬ 
них систем. К., 1978. М. С. Цвєтков. 
ГЕТЕРОГЕННИМ РЕАКТОР — 
ядерний реактор, в якому ядерне 
пальне конструктивно відділене від 
сповільнювача нейтронів. У Г. р. 
тепловидільні елементи, де зосе¬ 
реджено пальне, розміщено в охо¬ 
лоджуваних теплоносієм паливних 
каналах, які утворюють в актив¬ 
ній зоні реактора правильну прос¬ 
торову гратку. Порівняно з гомо¬ 
генними реакторами, в яких 
пальне розподілено у сповільнюва¬ 
чі або теплоносії, у Г. р. на при¬ 
родному або слабозбагаченому ура¬ 
ні значно краще використовуються 
(в реакції поділу) нейтрони і менші 
їхні втрати у процесі сповільню¬ 
вання. Більшість реакторів, що їх 
використовують у ядерній техні¬ 
ці,— гетерогенні. В. Б. Климентов. 
ГЕТЕРОГОНІЯ (від гетеро... і 
грец. уоу^ — покоління) — форма 
чергування поколінь, при якій 
змінюють одне одного статеві поко¬ 
ління: роздільностатеве і гермаф¬ 
родитне (див. Гермафродитизм), 
роздільностатеве і партеногенетич- 
не (див. Партеногенез), роздільно¬ 
статеві, шо розвиваються в різні 
періоди року і відрізняються мор¬ 
фологічними ознаками (див. Ди¬ 
морфізм). Г. властива лише безхре¬ 
бетним тваринам (плоским і круг¬ 
лим червам, коловерткам, деяким 
ракоподібним та комахам). 
ГЕТЕРОДЙН (від гетеро... і грец. 
ббуатє — сила) — малопотужний 
високочастотний генератор елек¬ 
тричних коливань із самозбуджен¬ 
ням. Осн. частини Г.: нелінійний 
елемент (лампа електронна або 
напівпровідниковий прилад), що є 
перетворювачем частоти електр. 
коливань, і коливні кола, які ви¬ 
значають частоту самозбудження. У 
Г. власні коливання змішуються з 
зовн. високочастотними, внаслідок 
чого утворюються електр. коли¬ 
вання постійної проміжної (різ¬ 
ницевої) частоти. Г. застосову¬ 
ють в радіоелектронних пристроях 
(напр., супергетеродинних радіо¬ 
приймачах. гетеродинних часто¬ 
томірах). 

ГЕТЕРОДИННИЙ ІНДИКАТОР 
РЕЗОНАНСУ — прилад, за допо¬ 
могою якого радіоприймальну або 
радіопередавальну апаратуру на¬ 
строюють на певну частоту прий¬ 
мання (передавання) радіохвиль. 
До осн. частин Г. і. р. (мал.) нале¬ 
жать: генератор електр. коливань 
— гетеродин (транзистор, котуш¬ 
ка індуктивності, конденсатор на¬ 
строювання); детектор, що виді¬ 
ляє ті частоти електр. коливань. 

які несуть інформацію; індикатор 
(напр., мікроамперметр),що сприй¬ 
має ці коливання. Потрібну часто¬ 
ту підбирають на приладі конден¬ 
сатором змінної ємності, широкий 
діапазон частот (від 100 кГц до 
90 МГц) забезпечують змінними 
котушками індуктивності. Якщо 
коливальний контур Г. і. р. (кон¬ 
денсатор, котушку індуктивності) 
настроюють у резонанс з коливаль¬ 
ним контуром радіоприймального 
(радіопередавального) апарата, то 
з першого контура в другий надхо¬ 
дить макс. енергія електромагн. 
коливання. Цією особливістю й 
користуються при настроюванні ра¬ 
ді отех. апаратури. Найширше Г. і. 
р. застосовують у радіоаматорстві. 
Іноді його використовують як ре¬ 
зонансний або гетеродинний час¬ 
тотомір. Г. І. Гладишев. 

ГЕТЕРОДИННИЙ Ч АСТОТО- 
МГр — прилад для вимірювання 
частоти синусоїдальних електр. 
коливань, основною частиною якого 
є гетеродин. Дія Г. ч. грунтується 
на порівнянні вимірюваної часто¬ 
ти електр. коливань з еталонною 
(гетеродина). Коливання обох типів 
надходять у змішувач Г. ч., який 
виділяє коливання різницевої час¬ 
тоти (частоти биття). Якщо гетеро¬ 
дин настроєно на відсутність биття 
(його нульову частоту), спец, при 
стрій (стрілковий прилад, звуко¬ 
вий або оптичний індикатор) фік 
сує вимірювану частоту. Г. ч. зас¬ 
тосовують для високоточних вимі¬ 
рювань частоти електр. коливань 
в діапазоні від 10 кГц до 90 ГГц. 

Г. І. Гладишев 

ГЕТЕРОЗИГОТНІСТЬ (від гете¬ 
ро... і грец. £і>*уа)тб£ — з’єднаний 
докупи) — спадкова неоднорідність 
організму, що виникає при гібри¬ 
дизації внаслідок злиття гамет, 
різноякісних за генним складом або 
структурою хромосом, у гетерозиго¬ 
ту або внаслідок мутацій. При 
цьому утворюються гетерозиготні 
організми, у яких гомологічні (пар¬ 
ні) хромосоми мають різні форми 
(іалелі) того чи ін. гена (напр., 
Аа, ВЬ) або відрізняються взаємо- 
розташуванням генів. Виявити Г. 
можна за догіЬмогою аналізуючого 
схрещування і під час мітозу або 
мейозу. Г. дуже поширена в при¬ 
родних популяціях і є, очевидно, 
однією з причин гетерозису. Див. 
також Гомозиготність 
ГЕТЕРбЗИС (грец. бтєроіохпд — 
зміна, перетворення), «гібридна си¬ 
ла» — явище підвищеної життє¬ 
здатності й продуктивності гібри¬ 
дів порівняно з вихідними батьків¬ 
ськими формами. Максимальний 
прояв Г. спостерігається в гібридів 
першого покоління. Г. і протилеж¬ 
не йому явище інбредної депресії 
(див. Інбридинг) відомі з давніх 
часів. Єдиної теорії Г. нема. Про¬ 
те всі гіпотези (домінування, над- 
домінування, генетичного балансу) 
виходять з визнання того, що осно¬ 
вою Г. є гетерозиготність організ¬ 
му. Іноді Г. забезпечується гете¬ 
розиготністю лише за одним геном 
(моногенний, або моногібридний 
Г.; напр., підвищена стійкість до 
малярії людей, гетерозиготних за 
геном серповидноклітинної анемії). 
Розрізняють справжній Г. 
(еугетерозис) — оптимальний про¬ 

яв ознак у природних умовах — і 
«пишність» (люксуріанс) — розви¬ 
ток тієї чи ін. ознаки вище біол. 
оптимуму. Оскільки гетерозисні 
особини мають переваги у бороть¬ 
бі за існування, Г. відіграє значну 
роль в еволюції органічного світу. 
Використання Г. в практиці грун¬ 
тується на гібридизації, міжпород- 
ному (міжсортовому) і міжлінійно- 
му схрещуванні, що збільшує уро¬ 
жайність с.-г. культур і продук¬ 
тивність тварин на 10—30%. У 
рослинництві Г. широко викорис¬ 
товується при вирощуванні гібрид¬ 
них форм кукурудзи, буряка, сор¬ 
го та ін. с.-г. культур. У тварин¬ 
ництві, особливо в свинарстві й 
м’ясному скотарстві, найширше за¬ 
стосовується т. з. промислове (між- 
породне) схрещування. Проблема 
закріплення Г. у рослин розв’язу¬ 
ється на основі вегетативного роз¬ 
множення гібридів (плодово-ягідні 
культури, картопля), подвоєння у 
них наборів хромосом (див. Поліп¬ 
лоїдія), використання апоміксису, 
створення гетерозиготних структур, 
які стійко передаються в спадок. 
З розвитком молекулярної генети¬ 
ки, ймовірно, стане можливим за¬ 
кріплення Г. у тварин шляхом пе¬ 
ренесення ядер соматичних (не ста¬ 
тевих) клітин у яйцеклітини з ви¬ 
даленим ядром і спонукання таких 
«штучних» зигот до нормального 
розвитку 
Літ.: Гетерозис. Минск, 1961; Беляев 
Я. К., Евсиков В. И., ІПумньїй В. К. 
Генетико-селекционньїе аспекти проб¬ 
леми моногибридного гетерозиса. «Ге¬ 
нетика», 1968, № 12; Гужов Ю. Л. 
Гетерозис и урожай. М., 1969. 

В. І. Євсиков. 
ГЕТЕРОКАРПІЯ (від гетеро... і 
грец. каряо£ — плід) — утворення 
у того самого виду рослин плодів 
з неоднаковими морфологічними 
або фізіологічними властивостями. 
При типовій Г. плоди у однієї 
і тієї самої рослини мають різну 
форму (напр., у нагідок). Завдяки 
Г. збільшується можливість поши¬ 
рення плодів різними способами. 
Г. властива покритонасінним рос¬ 
линам; часто зустрічається у бу¬ 
р’янів. 
ГЕТЕРОМОРФІЗМ (від гетеро... 
і грец. рорфті — форма, вигляд) — 
відмінність мінералогічного складу 
гірських порід при однаковому хім. 
складі їх. Гетероморфними можуть 
бути магматичні (напр., габро і ба¬ 
зальт) і метаморфічні (напр., ам¬ 
фіболіт і еклогіт) гірські породи. 
Причина Г.— різні умови форму¬ 
вання порід. 
ГЕТЕРОМОРФОЗ (від гетеро... 
і грец. цорфі) — форма, вигляд) — 
одна з форм регенерації (віднов¬ 
лення) у тварин, при якій замість 
видаленого або втраченого органа 
розвивається орган, що має інші 
будову й функцію і в нормі розта¬ 
шований в іншій частині тіла. Г. 
відомий у тварин більшості типів, 
але частіше трапляється у низько 
організованих. Прикладом Г. є від¬ 
новлення антенули на місці вида¬ 
леного ока у десятиногих раків, 
розвиток хвостової частини тіла у 
дощового черв’яка замість видале¬ 
ного головного кінця (такі тварини 
нежиттєздатні). Г. можна виклика¬ 
ти штучно, змінюючи умови від¬ 
новлення видалених органів. 

Б. Г. Новиков. 

Гетеродинний індика¬ 
тор резонансу: 1 —тран¬ 
зистор; 2 —котушка ін¬ 
дуктивності; 3 — кон¬ 
денсатор настроювання; 
4 — детектор; 5 — ін¬ 
дикатор. 



14 

ГЕТЕРОПЕРЕХІД 

м м 
Фуран Тюфен 

Пірол Піридин 

Піримідин Хінолін 

N 

Пурин 

Гетероциклічні 
сполуки. 

ГЕТЕРОПЕРЕХІД — контакт двох 
напівпровідників різних за хі¬ 
мічним складом і властивостями. 
Залежно від типу провідності кон¬ 
тактуючих напівпровідників роз¬ 
різняють анізотипні (р—п) та ізо- 
типні (р—р, п—п) Г. (див. також 
Електронно-Зірковий перехід). 
Найширше застосовують Г. між 
напівпровідниковими сполуками 
типу АШВ^, де А111— елемент III 
групи періодичної системи елемен¬ 
тів Д. І. Менделєєва (АІ, Са, Іп), 
1^ — елемент V групи (Р, Аз, 5Ь), 
та їхніми твердими розчинами. 
Складна енерг. структура і від¬ 
мінність властивостей контактую¬ 
чих напівпровідників визначають 
нові можливості напівпровіднико¬ 
вих приладів, створених на основі 
Г. Зокрема, Г. використовують у 
напівпровідникових лазерах, світ¬ 
ло діодах тощо. 
Літ.: Алферов Ж. И. Гетеропереходьі 
в полущюводниковой злектронике 
близкого будущего. В кн.: Физика се- 
годня и завтра. Л., 1973; Милнс А., 
Фойхт Д. Гетеропереходьі и переходи 
металл — полупроводник. Пер. с англ. 
М., 1975. В. І. Стріха. 

ГЕТЕРО П ЛОІ ДІЯ (від гетеро..., 
грец. аяХбоб, тут — кратний та 
єібоє — вигляд) — те саме, що й 
анеуплоїдія. 
ГЕТЕРОПОЛІ КИСЛОТИ — бага- 
тооснбвні неорганічні кислоти, 
утворення яких можна розглядати 
як результат заміщення оксид¬ 
них лігандів у простій кисневміс¬ 
ній кислоті залишками інших кис¬ 
лот, наприклад: Н25іРв, Н3А$54, 
Н3[Р(Мо301в)4], Н4 [Зі (\У3О10)4]. 
В ролі центр, атома можуть висту¬ 
пати ІVII, ТеVI. Vу!. Ру, А$У, 5іІУ. 

ТііУ, В111 тощо. Характерною особ¬ 
ливістю Г. є велика розчинність у 
воді. З водних розчинів вони виді¬ 
ляються у вигляді кристалогідра¬ 
тів. Г. утворюють малорозчинні у 
воді солі амонію, калію, рубідію, 
цезію, срібла. Будову більшості 
Г. ще не вивчено. Г. та їхні солі 
використовують у хім. аналізі. 
Літ.: Гринберг А. А. Введенне в химию 
комплексних соединений. Л., 1971; 
Голуб А. М., Скопенко В. В. Основи 
координаційної хімії. К., 1977. 

ГЕТЕРОСПОРІЯ (від гетеро... і 
грец. опора — сіяння, насіння), 
різноспоровість — утворення в де¬ 
яких вищих рослин двох різних за 
розмірами (напр., у селагінелових, 
водяних папоротей та ін.) або мор¬ 
фологічно подібних, проте відмін¬ 
них фізіологічними особливостя¬ 
ми (напр., у хвоща) видів спор, з 
яких розвиваються роздільностате¬ 
ві заростки. В разі відмінності 
спор за розмірами з дрібних спор 
(.мікроспор) розвиваються чоло¬ 
вічі заростки, з великих (макро-, 
або мегаспор) — жіночі. У покри¬ 
тонасінних рослин гомологами мік¬ 
роспор є пилкові зерна, а мегаспор 
— зародкові мішки. 
ГЕТЕРОСТИЛІЯ (від гетеро... і 
грец. отгЗХос—стовп), різностовп- 
частість — різна довжина стовпчи¬ 
ків у квіток одного виду рослин, 
внаслідок чого приймочки маточок 
і пиляки тичинок розміщуються на 
різних рівнях. При цьому в квіт¬ 
ках можуть бути довшими тичин¬ 
ки, а коротшими стовпчики мато¬ 
чок або навпаки. Г.— своєрідне 

морфологічне пристосування, що 
забезпечує перехресне запилення і 
утруднює самозапилення. Г. ха¬ 
рактерна для первоцвіту, гречки, 
плакун-трави тощо. 
ГЕТЕРОТАЛІЗМ (від гетеро... і 
грец. ЬаХКб$ — гілка, відгалужен¬ 
ня) — явище фізіологічної і ге¬ 
нетичної різностатевості, яка не 
супроводжується морфологічними 
відмінностями статей. Г. виявля¬ 
ється лише при статевому процесі. 
Спостерігається у деяких зелених 
водоростей та у багатьох грибів. 
ГЕТЕРОТОПІЯ (від гетеро... і 
грец. тбяод — місце) — виниклі в 
процесі еволюції онтогенезу (інди¬ 
відуального розвитку) тварин змі¬ 
ни місця закладання органів. Г. є 
результатом міграції клітин зарод¬ 
ка з одного зародкового листка в 
інший чи зміщення їх у межах 
того самого зародкового листка. 
Прикладом Г. є розвиток черевних 
плавців спереду від грудних у де¬ 
яких костистих риб, зміщення 
серця у птахів і ссавців ближче 
до черевної порожнини, ніж у риб 
і земноводних. Термін «гетерото¬ 
пія»- запровадив 1874 Е. Геккель. 

' Б. Г. Новиков. 
ГЕТЕРОТРСФИ (від гетеро... і 
грец. трофл — їжа), гетеротрофні 
організми — організми, які, на від¬ 
міну від автотрофів, синтезують 
необхідні для їхнього життя речо¬ 
вини за рахунок готових органіч¬ 
них сполук. Г. є багато мікроорга¬ 
нізмів, гриби, деякі вищі парази¬ 
тичні рослини, усі тварини, а та¬ 
кож людина. Див. також Сапрофі¬ 
ти, Паразити в біології 
ГЕТЕРОФІЛІЯ (від гетеро... і 
грец. фбХХоу — листок), різнолис¬ 
тість — наявність листків різної 
форми на одній рослині. Розріз¬ 
няють Г. екологічну, пов’я¬ 
зану з впливом умов освітлення, 
живлення, т-ри, вологості тощо, і 
фі логенетичну, що відоб¬ 
ражає історію даного виду. В дея¬ 
ких рослин Г. часто пов’язана з ві¬ 
ковими змінами. Найяскравіше Г 
виявлена у водяних рослин (напр., 
у стрілолиста, жовтцю водяного та 
ін.), у яких підводне листя, на від¬ 
міну від надводного, стрічковидне 
або дуже розсічене. 
ГЕТЕРОХРОМАТЙН (від гете¬ 
ро ... і хроматин) — один з двох 
різновидів ядерної речовини — 
хроматину. У хромосомах гетеро- 
хроматинові ділянки розташовані 
здебільшого в районах центр омер: 
порівняно з еухроматиновими ді¬ 
лянками (див. Еухроматин) вони 
відзначаються щільнішою уклад¬ 
кою хроматид і вищою концент¬ 
рацією дезоксирибонуклеїнової ки¬ 
слоти 
Розташування гетерохроматинових 
ділянок у хромосомі індивідуаль¬ 
не, характерне для кожної з них. 
Г. містить значно менше структур¬ 
них генів (які контролюють розви¬ 
ток організму), ніж еухроматин. Г. 
особливо характерний для стате¬ 
вих хромосом. 
ГЕТЕРОХРОНІЯ (від гетеро... і 
Грец. Хрбу о£ — час) — виниклі в 
процесі еволюції зміни часу зак¬ 
ладання й темпу розвитку органів 
та ознак у нащадків організмів по¬ 
рівняно з предками. Г. є пристосу¬ 
ванням організму до змінених умов 

середовища. Внаслідок Г. ріст і 
розвиток більшості органів у за¬ 
родковий період відбуваються з різ¬ 
ною швидкістю. Прогресуючі озна¬ 
ки і органи закладаються раніше і 
розвиваються швидше (акцелера- 
ція), а регресуючі органи, навпа¬ 
ки, закладаються пізніше і розви¬ 
ваються повільніше (ретардація). 
Прикладом Г. є ранній розвиток 
м’язів язика у ссавців, завдяки чо¬ 
му новонароджені здатні здійсню¬ 
вати смоктальні рухи. Внаслідок Г. 
в процесі ембріонального розвитку 
повторюється еволюційний (істо¬ 
ричний) розвиток кожного органа 
окремо, а не організму в цілому. 
Термін «гетерохронія»- запровадив 
Е. Геккель. В. Г. Новиков. 

ГЕТЕРОЦИКЛІЧНІ СПОЛУКИ 
(від гетеро... і грец. кіЗкХое — ко¬ 
ло, цикл) — органічні речовини, в 
циклах молекул яких, крім атома 
вуглецю, є також атоми інших еле¬ 
ментів (гетероатоми), найчастіше 
атоми азоту, кисню, сірки тощо. 
Г. с. становлять більшість відомих 
органічних сполук. Багато з них 
було відомо задовго до визначення 
їхньої хім. природи (природні бар¬ 
вники — індиго, пурпур фінікіян, 
дубильні речовини, алкалоїди — 
хінін, стрихнін, кофеїн тощо). Най¬ 
простіші Г. с. мають три атоми в 
циклі. Найбільш поширені Г. с. з 
п’яти- (фуран, тіофен, пірол) і шес¬ 
тичленними циклами (піридин, пі¬ 
римідин) та конденсовані (хінолін, 
пурин). Серед Г. с. стійкіші ті, які 
мають найбільшу кількість спря¬ 
жених подвійних зв’язків між ато¬ 
мами кільця. Властивостями вони 
нагадують ароматичні вуглеводні, 
напр.,тіофен подібний своїми реак¬ 
ціями до бензолу. Існує взаємний 
перехід одних Г. с. в інші (напр., 
фурану в тіофен або пірол і нав¬ 
паки). До Г. с. належать багато цін¬ 
них речовин: до групи фурану — 
фурфурол (напівпродукт у вироби, 
пластмас), до похідних піролу — 
хлорофіл рослин і гемін крові; по¬ 
хідні піримідину та пурину вхо¬ 
дять до складу нуклеїнових кис¬ 
лот. Г. с. є також багато біологіч¬ 
но активних речовин: антибіоти¬ 
ки, алкалоїди, антималярійні пре¬ 
парати та ін. 
Літ.: Гетеродинлические соединения, 
т. 1—8. Пер. с англ. М., 1953—69; 
Джоуль Дж., Смит Г. Основи хи- 
мии гетероциклических соединений. 
Пер. с англ. М., 1975. 

В. П. Чернецький. 

г£ти — стародавні племена, спо¬ 
ріднені з даками. У 5 ст. до н. е. 
жили між Балканами і пониззям 
Дунаю, в 4 ст. до н. е. просунулися 
до узбережжя Чорного м. і лівого 
берега Дністра. У 60-х рр. 1 ст. до 
н. е. Г. разом з даками створили 
сильний військ.-плем. союз, який 
протистояв експансії Риму. Підко¬ 
рили ряд сусідніх племен, майже 
зовсім знищили античні міста 
Пн.-Зх. Причорномор’я, зокрема 
Тіру і Ольвію. У 106 н. е. Рим під¬ 
корив Г., більша частина їхніх зе¬ 
мель увійшла до складу рим. пров 
Дакія. На Наддністрянщині відо¬ 
мі археол. пам’ятки гетського пе¬ 
ріоду. 
ГЕТИНАКС — шаруватий плас¬ 
тичний матеріал з паперу, просоче¬ 
ного синтетичними смолами. Най¬ 
частіше містить феноло-формаль 
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дегідні смоли (40—55% ). Відзнача¬ 
ється високою мех. міцністю, доб¬ 
рими електроізоляційними власти¬ 
востями. Г. застосовують для виго¬ 
товлення деталей електр. машин, 
радіоапаратури, засобів телефон¬ 
ного зв’язку, у виробництві меб¬ 
лів тощо. 
ГЕТЙТ — мінерал класу оксидів і 
гідроксидів. РеООН. Симонія 
омбічна. Густ. 4,0—4,4. Твердість 
,0—5,5. Колір жовто-бурий, тем¬ 

но-бурий до чорного. Блиск алмаз¬ 
ний до напівметалевого. Родовища 
Г. відомі у Франції, на Кубі, в 
СРСР, зокрема в РРФСР (район 
Липецька і Тули, Урал) і на Ук¬ 
раїні (Керченський залізорудний 
басейн). Див. також Бурий заліз¬ 
няк. 
ГЕТНЕР (НеПпег) Альфред(6.УІІ1 
1859, Дрезден — 31. VIII 1941, Гей¬ 
дельберг) — німецький географ. 
Проф. Лейпцігського (з 1894) та Гей¬ 
дельберзького (1899—1928) ун-тів 
Подорожував по Пд. Америці, Пн. 
Африці, Пд. та Сх. Азії. Проводив 
дослідження з геоморфології, клі¬ 
матології, географії людини, істо¬ 
рії та методології географії тощо. 
Перебував під впливом ідеалістич¬ 
них концепцій. Вважав, що геог¬ 
рафія має розкривати лише прос¬ 
торові взаємовідношення предме¬ 
тів і явищ на земній поверхні. 
ГЕТТІНГЕН — місто на Сх. ФРН, 
в землі Нижня Саксонія, на р. Лай¬ 
не. Вузол з-ць і автошляхів. 120,4 
тис. ж. (1974). Підприємства ме¬ 
та лообр., е лектротех., оптичної 
пром-сті, точної механіки (прила¬ 
ди, інструменти, наук, апаратура 
та ін.). Видавництва і типографії. 
Важливий наук, центр країни. Від¬ 
ділення АН, ун-т (з 1737). Наук, 
т-во Макса Планка\ аеродинаміч¬ 
ний експериментальний центр. 
ГЕТТІНГЕНСЬКИЙ УНІВЕРСИ¬ 
ТЕТ імені Георга Августа. Засно¬ 
ваний 1737 у м. Геттінгені (тепер 
ФРН). З поч. 19 ст. ун-т став од¬ 
ним з провідних центрів культур, 
і політ, життя країни. В ньому пра¬ 
цювали відомі вчені: математик 
К. Гаусе, історик Ф. Дальман, 
філологи брати Я. і В. Грімм, 
юрист Г. Гуго та ін. Невдоволення 
реакційною політикою феод, влади 
викликало студентські завору¬ 
шення (1790, 1806, 1818). У 2-й пол. 
19 — на поч. 20 ст. тут працювали 
математики Г.-Ф.-Б. Ріман, Ф. 
Клейн, Д. Гільберт та ін. За фа¬ 
шист. диктатури найвидатніші вче¬ 
ні залишили ун-т. Вуз втратив зна¬ 
чення великого навч. і наук, цент¬ 
ру. Тепер Г. у. має 8 ф-тів: пра¬ 
ва і політики, мед., філос., матема¬ 
тики і природничих наук, лісівни¬ 
цтва, с. г., економіки та соціаль¬ 
них наук, теологічний. У 1975/76 
навч. р. у ньому було понад 13 тис. 
студентів. Б-ка (засн. 1737) налі¬ 
чує 2,2 млн. тт., 9 тис. манускрип¬ 
тів, 6 тис. інкунабул (1976). 

А. В. Санцевич. 

ГЕТТО (італ. дЬеПо) — за часів 
середньовіччя частина міста, виді¬ 
лена для проживання євреїв. Г. 
виникли в 14—15 ст. в багатьох 
містах Європи і Сходу. Під час 
2-ї світової війни гітлерівці ство¬ 
рили Г. у ряді окупованих ними 
європ. країн для ізоляції та ви¬ 
нищення євр. населення. У сучас. 

розумінні терміном «гетто» позна¬ 
чають район міста, в якому живуть 
дискриміновані нац. меншості 
(напр., ««негритянське Г.» в Нью- 
Йорку — Гарлем). 
«ГЕТЬ НЕПИСЬМЕННІСТЬ», То- 
вариство «Геть неписьменність» 
імені В. І. Леніна — всеукраїнське 
добровільне товариство, створене 
1923 за постановою ВУЦВК для 
сприяння органам нар. освіти в 
боротьбі з неписьменністю та мало- 
письменністю. Очолював його Г. І. 
Петровський. В 1925 т-во мало 1500 
осередків (59 тис. членів), 1934 — 
10 тис. осередків (бл. 1 млн. чле¬ 
нів). Воно залучало до роботи гро¬ 
мадські сили; відкривало школи 
лікнепу, гуртки тощо; видавало 
плакати, підручники, газ. «Геть 
неписьменність!», журн. «За грамо¬ 
ту». Було навчено бл. 4 млн. не¬ 
письменних. Т-во узгоджувало 
свою діяльність з роботою Всеукра¬ 
їнської надзвичайної комісії по 
боротьбі з неписьменністю. Від¬ 
булося три респ. з’їзди т-ва (1927, 
1929, 1932). Припинило діяльність 
1936 у зв’язку з завершенням лікві¬ 
дації неписьменності. 
ГЕТЬМАН Андрій Лаврентійович 
[н. 22.IX (5.Х) 1903, с. Клепали, 
тепер Буринського р-ну Сумської 
обл.] — рад. військ, діяч, генерал 
армії (1964), Герой Рад. Союзу 
(1965). Член КПРС з 1927. Н. в 
сел. сім’ї. В Рад. Армії з 1924. В 
1937 закінчив Військ, академію 
бронетанкових військ. Учасник бо¬ 
їв на р. Халхин-Голі (1939). В 1941 
—45 командував танк, д-зією, кор¬ 
пусом, був заст. команд. 1-ю танк, 
армією. Війська під його команду¬ 
ванням брали участь у визволенні 
України від нім.-фашист, загарб¬ 
ників. Після війни Г. — на команд¬ 
них посадах у Рад. Армії (з 1958 — 
команд, військами Прикарпатсько¬ 
го військ, округу). В 1964—72 — 
голова ЦК ДТСААФ СРСР. Наго¬ 
роджений 4 орденами Леніна, ор¬ 
деном Жовтневої Революції, 6 ор¬ 
денами Червоного Прапора, ін. ор¬ 
денами, медалями. 

ГЕТЬМАН (польс. Ьеітап, від нім. 
Наирітапп — начальник) — 1) На 
Україні в 16—17 ст. воєначальник 
козацького війська; в 17—18 ст.— 
правитель України і головнокоман¬ 
дуючий козацьким військом. До 
серед. 17 ст. влада Г. поширювала¬ 
ся лише на Запоріжжя. У ході виз¬ 
вольної війни українського народу 
1648—54 гетьман Б. М. Хмельни¬ 
цький з поч. 1648 став правителем 
України. Після возз'єднання 
України з Росією 1654 Г. обирала 
на невизначений строк генеральна 
військова рада з наступним за¬ 
твердженням царським урядом. Ре¬ 
зиденціями Г. в 17—18 ст. були по¬ 
слідовно: Чигирин, Гадяч, Бату- 
рин, Глухів. Г. Лівобережної Укра¬ 
їни підлягали рос. цареві; між 
рос. урядом і Г. укладалися т. з. 
статті (умови), що визначали його 
права і компетенцію. Г. очолював 
генеральну старшину і поєднував 
політ., адм., військ., фін. і судові 
функції. Письмові розпорядження 
гетьманів — універсали — були 
обов’язковими для всього населен¬ 
ня. При Г. існувала рада старши¬ 
ни. Особа, що тимчасово обіймала 
посаду Г., називалася наказним 

гетьманом. Всі Г. були великими 
феодалами, вели політику покрі- 
пачення селян, їх визискування. 
Гетьманськими клейнодами з 1576 
були булава, бунчук, прапор і пе¬ 
чатка. Див. Гетьманщина. 2) У 
феод. Польщі в 15—18 ст. Г.— ви¬ 
щий воєначальник. З кін. 15 ст. 
начальника найманого війська при 
королівському дворі наз. надвір¬ 
ним Г. В 30-х рр. 16 ст. з’явилися 
посади великого коронного Г.—го¬ 
ловнокомандуючого військами — 
і польного Г.— його заступника. 
У феод. Литві головнокомандую¬ 
чий іменувався Г. великим литов¬ 
ським. 
ГЕТЬМАНЩИНА — 1) Територія 
Лівобережної України разом з 
м. Києвом, яка після Анорусівсь- 
кого перемир'я 1667 увійшла до 
складу Російської держави. Політ, 
лад Г. характеризувався відносною 
автономією (див. Березневі стат¬ 
ті 1654, Переяславські статті 
1659, Московські статті 1665). Ке¬ 
рівництво адм., військ., суд. та ін. 
справами Г. очолював гетьман 
(звідси назва). У військ.-адм. від¬ 
ношенні Г. поділялася на 10 пол¬ 
ків, полки — на сотні (від 7 до 20 
у кожному). В 1734 гетьманство 
скасовано тимчасово, а за указом 
від 10 (21).ХІ 1764 — остаточно. 
Функції гетьмана почала викону¬ 
вати т. з. друга Малоросійська ко¬ 
легія. В 1782 з утворенням наміс- 
ництв полковий адм.-тер. устрій 
ліквідували; Г. перестала існува¬ 
ти. 2) Контрреволюційна бурж.-по¬ 
міщицька диктатура на Україні, 
уособлена маріонетковим ««уря¬ 
дом» на чолі з колишнім царським 
генералом П. П. Скоропадським, 
якого на інсценованому австро-нім. 
окупантами т. з. з’їзді хліборо¬ 
бів 29.IV 1918 обрали ««гетьманом» 
України. Г. практично означала ре¬ 
ставрацію дореволюц. капіталістич¬ 
них порядків у всіх сферах жит¬ 
тя. В кін. 1918 трудящі України 
під керівництвом Комуністичної 
партії за допомогою братнього 
рос. народу вигнали австро-нім. 
окупантів і повалили гетьманщину. 
ГЕФЕСТ ("’Нфаіоюс) — у грець¬ 
кій міфології бог вогню й ковальст¬ 
ва, син Зевса і Гери, чоловік Афро- 
діти. Був кульгавий. Спочатку 
його вшановували як бога підзем¬ 
ного вогню. Був на Олімпі непе- 
ревершеним майстром. Збудував 
богам палаци, викував егіду й 
скіпетр Зевса, обладунок Ахілла, 
колісницю Геліоса тощо. Римляни 
ототожнювали його з Вулканом. 
ГЕЧКО (Неско) Франтішек (10.VI 
1905, с. Суха, поблизу Трнави — 
1.ІІІ 1960, м. Мартін) — словаць¬ 
кий письменник. Літ. діяльність 
почав як поет (зб. віршів «Пересе¬ 
ленці», 1931). У романі ««Червоне 
вино» (1948) змалював життя сло- 
вац. села на поч. 20 ст. Автор 
романів «Дерев’яне село» (1951), 
«Свята пітьма» (1958), зб. репорта¬ 
жів «Москва — Ленінград — Ясна 
Поляна» (1951). 
Те.: Укр. перекл.— Дерев’яне 
село. К., 1955; Рос. перекл.— 
Святая тьма. М., 1961; Красное вино. 
М., 1972. 

ГЕШВЕНД Федір Романович 
(1839, Гельсінгфорс — 1890, Київ) 
— російський інженер. Одним з 
перших розробляв тех. проекти ре- 
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Гефест і Фетіда зі щи¬ 
том Ахілла. Фреска 
з Помпей. Репліка (де¬ 
що змінена копія) бли¬ 
зько 70 н. е. оригіналу 
кінця 4 ст. до н. е. 
Національний музей. 
Неаполь. 
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Гикавка сіра: 1 — за¬ 
гальний вигляд росли¬ 
ни; 2 — квітка; 3 — по¬ 
здовжній розріз плода. 

активних двигунів. У Києві вийш¬ 
ли його праці з цих питань, зокре¬ 
ма -«Загальна основа проекту зас¬ 
тосування реактивної роботи нари до 
залізничних паровозів» (1886), «За¬ 
гальні основи побудови повітро¬ 
плавального пароплава» (1887). 
У 1887 Г. описав проект реактив¬ 
ного літака та багатосоплового ре¬ 
активного двигуна. 
ГЕШОННЕК (СезсЬоппеск) Ервін 
(н. 27.XII 1906, Берлін) — німець¬ 
кий актор (НДР). Член Комуніс¬ 
тичної партії Німеччини (з 1929). 
Сценічну діяльність почав у 30-х 
роках. Перша роль у кіно (фільм 
«Куле Вампе», 1932). В 1933 емігру¬ 
вав до Рад. Союзу, потім у Чехо- 
словаччину. В 1939—45 був ув’яз¬ 
нений V фашист, концтаборі. В 
1945—49 — актор театру «Каммер- 
шпіле» (Гамбург), з 1949 — *Бер- 
лінер ансамблю». Ролі: Полковий 
священик, М’ясник («Матінка Ку¬ 
раж і її діти», «Мати» Брехта). 
Серед ролей в кіно: комісар інтерна¬ 
ціональної бригади Віттінг («П’ять 
патронних гільз», 1959), Вальтер 
Кремер («Голий серед вовків», 
1963), старий шахтар («Прапор 
Кривого Рогу», 1967), Ковальсь¬ 
кий («Якоб-брехун», 1975). 
ГЕШТАЛЬТПСИХОЛОГІЯ (від 
нім. Се5іа1і — цілісна форма, об¬ 
раз, структура і психологія) —нап¬ 
рям у буржуазній психології, який 
виходить з визнання цілісного ха¬ 
рактеру психічної діяльності. Ви¬ 
ник у Німеччині на поч. 20 ст. Фі¬ 
лософ. основою Г. є емпіріокрити¬ 
цизм і феноменологія. Представ¬ 
ники Г. (М. Вертгеймер, В. Келер, 
К. Коффка, К. Левін та ін.) під¬ 
дали критиці атомізм асоціатив¬ 
ної психології. Вони вважали, що 
психічні процеси (сприймання,мис¬ 
лення, вольові акти) є не асоціації 
елементів, а цілісні структури 
(гештальти), що в психічних яви¬ 
щах первинним є ціле, структура, 
а не її елементи і що ці структури 
є чимось сталим, природженим, 
однаковим на всіх етапах розвитку 
психіки. Представники Г. одержа¬ 
ли цінні експериментальні дані, 
в яких описали цілісність психіч¬ 
них процесів, але не дали їм пра¬ 
вильного пояснення. В своїх пра¬ 
цях вони ігнорували роль аналізу, 
практичної діяльності суб’єкта, 
досвіду, якого він набув в утворен¬ 
ні образів, ігнорували об’єктивну 
предметну дійсність в детерміна¬ 
ції психічних її відображень, за¬ 
лишаючи в тіні й фізіологічні ме¬ 
ханізми їх становлення. Як цілісна 
психологічна концепція Г. тепер не 
існує. Г. С. Костюк. 
г£я (Гл)— у грецькій міфології 
богиня Землі. Г. нібито породила 
небо, море, гори, перше покоління 
богів, кіклопів, гігантів. Її вва¬ 
жали прародителькою людей і міс¬ 
цем спочинку мертвих, похованих 
у її лоні. 
ГЖЕЛЯК-ВГМУТ (Сг2ЄІак-\Уіе 
тиіІі)Ян (1880, Варшава — 15. VIII 
1920, с. Панчеве, тепер Ново- 
миргородського р-ну Кіровоградсь¬ 
кої обл.) — діяч польського ро¬ 
біте. руху, учасник боротьби за 
Рад. владу на Україні. За фахом 
слюсар. Був членом ППС, потім 
перейшов до СДКПіЛ, став членом 
її Варшав. к-ту. З 1913 до лютого 
1917 — на засланні в Сибіру. 

В 1917 — керівник одес. групи 
СДКПіЛ. З 1918 — заст. комісара 
в польс. справах в Одесі, потім 
діяв у польс. групі «Іноземної коле- 
гії> при Одеському обласному ко¬ 
мітеті КП(б)У. З квітня 1919 — го¬ 
лова к-ту місц. групи Комуністич¬ 
ної робіте, партії Польщі, редактор 
газ. «Комуна», член Одес. обл. 
к-ту КП(б)У. 
гжЕльський вік і Прус (від 
назви с. Гжель, тепер Раменського 
р-ну Московської обл.)—пізній 
вік пізньокам’яновугільної епохи 
та відклади, що утворилися в той 
час. На території УРСР відклади 
Г. я. (пісковики, алевроліти, аргі¬ 
літи з прошарками вапняків то¬ 
що) поширені у Донбасі та Дніпров¬ 
сько-Донецькій западині. Утвори¬ 
лися гол. чин. у континентальних 
водоймах, які чергувалися в часі 
з лагунами і морем. Потужність 
195—950 м. З відкладами Г. я. 
пов’язані поклади нафти й газу. 
Див. також Кам'яновугільний пе¬ 
ріод і кам’яновугільна система. 

С. В. Горах. 
ГЖЙЦЬКИЙ Володимир Зеноно- 
вич [3(15).X 1895, с. Острівець, те¬ 
пер Теребовлянського р-ну Терно¬ 
пільської обл.—19.XII 1973, Львів] 
— український рад. письменник. 
Під час 1-ї світової війни був сол¬ 
датом австр. армії. З 1919 жив у 
Харкові. Закінчив Харків, ін-т лі¬ 
сового г-ва (1926). Був членом літ. 
орг-цій <Плуг> і «Західна Украї¬ 
на». Перша зб. поезій — «Трембі- 
тині тони» (1924). Роман «Чорне 
озеро» (1929) — про соціалістичні 
перетворення в Алтайському краї. 
У романі «Захар Вовгура» (1932) 
зображено життя гірників Донбасу 
років першої п’ятирічки. Романи 
«У світ широкий» (1960), «Великі 
надії» і «Пустинний берег» (обид¬ 
ва — 1963) змальовують галицьку 
дійсність напередодні і в періол 
1-ї світової війни. Автор роману 
«Опришки» (1962), п’єс для дітей. 
Те.: Твори, т. 1 — 2. К., 1974; Рос. 
п е р е к л.— Больгпие надеждьі. М., 
1966. 

ГЖЙЦЬКИЙ Степан Зенонович 
[14 (27).І 1900, с. Острівець, тепер 
Теребовлянського р-ну Тернопіль¬ 
ської обл.— 19.VIII 1976, Львів] — 
український рад. біохімік. Чл.-кор. 
АН УРСР (з 1951). Засл. діяч на¬ 
уки УРСР (з 1960). Член КПРС з 
1953. В 1929 закінчив Львів, ака¬ 
демію вет. медицини (тепер Львів, 
зооветінститут), де з 1935 викла¬ 
дав біохімію, 1939—76 — зав. ка¬ 
федрою біохімії, з 1939 — профе¬ 
сор. З 1951 — зав. відділом біо¬ 
хімії в Н.-д. ін-ті землеробства і 
тваринництва зх. р-нів УРСР; з 
1960 — зав. лабораторією обміну 
речовин Укр. н.-д. ін-ту фізіології 
і біохімії с.-г. тварин. Наук, праці 
з питань обміну речовин, гематурії, 
міоглобінурії коней та ін. Нагоро¬ 
джений орденом Леніна, орденом 
Трудового Червоного Прапора, ме¬ 
далями. Д. Я Василенко. 

ГЙБЕШ (НуЬе§) Йосеф (29.1 1850, 
с. Дашіце, Чехія — 19.VII 1921, 
Брно)— діяч чеського робіте, руху. 
З 1867 жив у Відні. В 1876 обраний 
членом ЦК С.-д. партії Австрії. 
Після заснування 1878 Чесько- 
слов’янської с.-д. робіте, партії — 
один з її лідерів. З 1881 редагу¬ 

вав газ. «Делніцке лісти» («Робіт¬ 
ничі листки»). В 1884 Г. за рево- 
люц. діяльність вислано з Відня, 
а згодом заарештовано. З 1887 Г.— 
редактор соціалістичної газ. «Ров- 
ност» («Рівність») у Брно. Учасник 
І — IV конгресів Інтернаціоналу 
2-го. Один із лідерів лівого крила 
с.-д. руху в Чехословаччині, що 
підтримувало Комінтерн. Брав 
участь в утворенні Компартії Чехо- 
словаччини (1921). 
ГЙКАВКА (Вегіегоа) — рід одно-, 
дво- або багаторічних трав’янистих 
опушених рослин родини хресто¬ 
цвітих. Листки ланцетні, чергові. 
Квітки зібрані в китиці Плід — 
стручечок. 7—8 видів, пошир, в 
Євразії. В СРСР 3 види, у т. ч. в 
УРСР — 1. Найпошир. Г. сіра 
(В. іпсапа) — бур’ян, що засмічує 
посіви, парові поля, трапляється на 
сухих луках, по дорогах Захо¬ 
ди боротьби: боронування 
озимини, старанний обробіток грун¬ 
ту, застосування гербіцидів. 
ГЙКАВКА в медицині — ко¬ 
роткий інтенсивний вдих при за¬ 
критій або різко звуженій голосо¬ 
вій щілині, зумовлений судорожним 
скороченням діафрагми (див Гру- 
дочеревна перепонка) з одночасни¬ 
ми скороченнями м’язів гортані. 
Виникає при подразненні травного 
тракту, захворюваннях деяких ор¬ 
ганів травлення і центр, нерв, сис¬ 
теми тощо. 
ГИКАЛО Микола Федорович [8 
(20).III 1897 — 25. IV 1938] — рад. 
державний і парт. діяч. Член Кому¬ 
ністичної партії з 1917. Н. в сім’ї 
службовця в Одесі. В 1915 закін¬ 
чив Тифліську військ.-фельдшер¬ 
ську школу. Учасник громадянсь¬ 
кої війни. В 1921—23 — секретар 
Горського обкому РКП(6), 1923— 
25 — член Пд.-Сх. бюро ЦК 
ВКП(б), 1925—26 — секретар Пн.- 
Кавк. крайкому партії. В 1927— 
2Ь — член Середньоазіат. Оюро ЦК 
ВКП(б). В 1929—ЗО — секретар 
ЦК КП(б) Узбекистану, потім сек¬ 
ретар ЦК КП(б) Азербайджану, 
заст. зав. відділом ЦК ВКП(б). В 
1931 — секретар Моск. міськкому 
партії. З 1932— перший секретар 
ЦК КП(б) Білорусії. З 1937 — сек¬ 
ретар Харків, обкому КП(б)У. В 
1930—34 — член Центр, ревізійної 
комісії, з 1934 — кандидат у члени 
ЦК ВКП(б). З 1937 — член Політ- 
бюро ЦК КП(б)У. Нагороджений 
орденом Леніна і орденом Черво¬ 
ного Прапора. 
ГИЛА, кила — хвороба коренів ро¬ 
слин родини хрестоцвітих. Най¬ 
частіше уражає капусту. Збудник 
— гриб РІазтобіорЬога. Хвороба 
поширюється спорами, які можуть 
зберігатися у грунті протягом 6—7 
років. Спори розносяться грунтови¬ 
ми комахами, дощовими червами, 
переносяться водою,зараженою роз¬ 
садою тощо. Уражуються розсада й 
дорослі рослини. На їхньому корін¬ 
ні утворюються нарости різної ве¬ 
личини. Хворі на Г. рослини мають 
в’яле жовтувате листя, качани в 
капусти недорозвиваються або й не 
утворюються зовсім. Заходи 
боротьби. Вирощування стій¬ 
ких до Г. сортів капусти і висаджу¬ 
вання здорової розсади, знищення 
решток рослин після збирання вро¬ 
жаю, вапнування грунту та ін. 

О. Г. Ландар. 
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гинилевич Григорій (5.ІІ 1809, 
м. Яворів., іепер Львівської обл.— 
30.ХІ 1871) — український громад¬ 
сько-політичний і освітній діяч 
Галичині. Вчився на юрид. ф-ті 
ьвів. ун-ту, згодом на богослов¬ 

ському ф-ті у Відні. Під час рево¬ 
люції 1848 в Австрії, очолюючи 
укр. делегацію на Слов’янському 
з’їзді в Празі, добився укладення 
угоди про фактичне зрівняння по¬ 
літ. і над. прав галицьких поляків 
і українців. Заснував у м. Яворові 
місц. руську раду (див. Руські ра¬ 
ди в Галичині) і єдину в краї укр. 
нац. гвардію (понад 300 чол.). 
Після 1848 сприяв заснуванню укр. 
шкіл 
ГЙРЛО РІЧКИ — місце впадіння 
річки в море, озеро або іншу річ¬ 
ку. Г. р. поділяють на прості, без 
розгалужень і розширень (Зх. Дві- 
на), дельтові (Волга), лиманні 
(Дніпро, Пд. Буг). Річки посушли¬ 
вих районів мають сліпі гирла, що 
губляться в пісках або подах (Тед- 
жен, Мургаб). У гирлах деяких 
річок спостерігаються згони й наго¬ 
ни води, припливи і відпливи. 
ГЙЧКА — надземна частина буря¬ 
ків, моркви, турнепсу та ін. коре¬ 
небульбоплодів. У свіжому, сило¬ 
сованому й висушеному вигляді Г. 
використовують як корм для вели¬ 
кої рогатої худоби, овець, свиней. 
Г. містить 80—85% води, 15—20% 
сухої речовини, а також кліткови¬ 
ну (10—20%). Органічні кислоти 
і мінеральні солі свіжої Г. діють 
як проносне, тому при згодовуван¬ 
ні Г. слід додержуватися відповід¬ 
них норм. Особливо поживна Г. 
кормових і цукрових буряків. В 
100 кг свіжої Г. останніх міститься 
15,8 корм, од., 1,8—2 кг перетрав¬ 
ного протеїну, до 40 г каротину. 
Корисна Г. в складі комбінованого 
силосу з подрібнених буряків і 
кукурудзи. А. М. Фомичов. 

гичкозбирАльна машйна 
— машина для зрізування гички 
цукрових буряків і навантаження 
її в транспортні засоби, що йдуть 
поряд. Разом з коренезбиральною 
машиною входить у комплекс ма¬ 
шин для збирання цукрових бу¬ 
ряків роздільним (двофазним) спо¬ 
собом. Г. м. (шестирядну причіп¬ 
ну) на Україні випускає Тернопіль¬ 
ський комбайновий завод (основні 
вузли Г. м. БМ-6 див. на мал.). Тех¬ 
нологічний процес роботи Г. м. та¬ 
кий: при переміщенні машини в за¬ 
гінці гідроавтомат спрямовує робо- 

Гичкозбиральна машина БМ-6: 
1 — гичконавантажувальний елеватор: 
2 — вал відбору потужності трактора: 
3 — причіпний пристрій; 4 — рама: 
5 — гідроавтомат для спрямування 
машини по рядках; 6 — копір головок 
буряків; 7 — ножі^ гичкозрізувального 
апарата; 8 — приймальний транспор- 
іер; 9 — ходове колесо 

чі органи по рядках буряків; ножі 
гичкозрізувального апарата на 
встановленій висоті зрізують голов¬ 
ки коренів з гичкою; зрізана гичка 
подається на транспортери прутко¬ 
вого типу для очистки від землі і 
далі — на навантажувальний еле¬ 
ватор, який подає гичку в кузов 
транспортних засобів. Агрегатуєть¬ 
ся БМ-б з колісними тракторами, 
укомплектованими вузькими ши¬ 
нами* або гусеничними з гусени¬ 
цями 200 мм. Продуктивність за го¬ 
дину 1,3—1,6 га. Обслуговує БМ-6 
тракторист. С. О. Карпенко. 
ГіАДИ (грец. ’Габєд) — розсія¬ 
не зоряне скупчення в сузір’ї Тель¬ 
ця. Г. становлять бл. 100 зірок, які 
рухаються у просторі по паралель¬ 
них шляхах, що доводить спіль¬ 
ність їхнього походження. Діаметр 
Г.— бл. 10 пк, віддаль від Сонця 
— 41 пк. 
ГІАТУС (лат. іііаідіз — щілина, 
отвір) — збіг двох чи кількох го¬ 
лосних в одному слові або на межі 
слів. Див. Зіяння. 
ГІАЦИНТ (Нуасіпііиіз) — рід ба¬ 
гаторічних цибулинних рослин ро¬ 
дини лілійних. 1 вид у Сх. Серед¬ 
земномор’ї. В СРСР (у т. ч. УРСР) 
— 1 дикорослий вид. В культурі — 
Г. східний (Н. огіепіаііз) — 
декоративна рослина; листки ши- 
роколінійні, КВІТКИ ДЗВ0НИК0ВИДНІ, 

зібрані в нещільні китиці. Плід — 
коробочка. На Україні вирощують 
у відкритому (під легким прикрит¬ 
тям) і закритому грунті. 
ГІАЦЙНТ (грец. бахіудое) — 
мінерал класу силікатів, прозора 
відміна циркону густо-червоного, 
оранжевого або буруватого кольо¬ 
ру. Родовища Г. є в СРСР, зокрема 
на Україні. Дорогоцінний камінь. 
ГІАЦЙНТОВА Софія Володими¬ 
рівна [н. 23.VII (4. VIII) 1895, Мос¬ 
ква] — російська рад. актриса і ре¬ 
жисер, нар. арт. СРСР (з 19Й). 
Член КПРС з 1951. Сценічну діяль¬ 
ність почала 1910 в МХТ. В 1938 
—58 — актриса і режисер Моск. 
театру ім. Ленінського комсомолу, 
з 1958 — в Моск. драм, театрі 
ім. К. С. Станіславського. Ролі: 
Рашель («Васса Желєзнова» Горь- 
кого), Нора (однойменна п’єса 16- 
сена), Марія («Дванадцята ніч» 
Шекспіра). Поставила спектаклі: 
«Сім’я» Попова, «Вишневий сад» 
Чехова. Ролі у фільмах: Марія 
Олександрівна («Сім’я Ульяно- 
вих») та ін. Нагороджена ордена¬ 
ми Леніна, Трудового Червоного 
Прапора та медалями. Держ. пре¬ 
мія СРСР, 1947. 
ГГББОН (СіЬЬоп) Едуард (27.IV 
1737, графство Суррей — 16.11794, 
Лондон) — англійський історик. У 
своєму осн. творі «Історія занепа¬ 
ду і зруйнування Римської імпе¬ 
рії» (в 6 томах, 1776—88) виклав 
історію Рим. імперії та Візантії з 
кін. 2 ст. до 1453. Твір містить екс¬ 
курси в історію середньовічної Зх. 
Європи і Росії. 
ГІББС (ОіЬЬз) Джозайя-Уїллард 
(11.11 1839, Нью-Гейвен — 28. IV 
1903, там же) — американський 
фізик-теоретик, один з основопо¬ 
ложників хімічної термодинаміки 
іо статистичної фізики. Закінчив 
Йєльський ун-т (1858), з 1871 — 
проф. цього ун-ту. Розробив метод 
термодинамічних потенціалів і за¬ 
стосував його до заг. проблем тер¬ 

модинаміки газів, рідин і криста¬ 
лів, термодинамічної рівноваги, 
термодинаміки поверхневих явищ. 
Статистичний метод досліджень, 
розроблений Г., дає можливість 
одержувати термодинамічні функ¬ 
ції, що характеризують стан речо¬ 
вини. Г.— один із творців вектор¬ 
ного числення в його сучас. формі. 
ГІББСА РОЗПбДІЛ — розподіл 
імовірностей перебування системи, 
що складається з великої кількості 
частинок (т. з. макроскопічної сис¬ 
теми), у різних можливих станах. 
Виражається як функція енергії, 
кратності виродження і кількості 
частинок системи. Для частинок, 
кількість яких у будь-якому стані 
необмежена, приводить до Бозе — 
Ейнштейна розподілу (див. Бозе — 
Ейнштейна статистика); якщо 
частинки підлягають Паулі прин¬ 
ципу (у певному стані може пере¬ 
бувати лише одна частинка) — до 
Фермі — Дірака розподілу (див. 
Фермі—Дірака статистика). Для 
макроскопічних систем, що перебу¬ 
вають у термодинамічній рівновазі 
при заданій т-рі, вимірювані зна¬ 
чення енергії та ін. фіз. величин 
практично повністю збігаються з 
їх серед, статистичними, визначе¬ 
ними за допомогою Г. р. Названо 
за ім’ям Дж.-У. Гіббса, який вста¬ 
новив (1901) цей розподіл для кла- 
сич. статистики, в. Л. Вінецький. 
ГІБЕРЕЛІНИ — група органіч¬ 
них речовин, що належать до фіто- 
гормонів. Найбагатші на Г. ростучі 
частини стебел. За хім. будовою — 
тетрациклічні карбонові к-ти терпи- 
ноїдної природи. Найактивніший 
Г.— гіберелінова к-та (С19Н2206), 
препарати якої одержують з про¬ 
дуктів життєдіяльності грибів роду 
Ризагіит. Шкідливої дії на організм 
людини і тварин не виявляють. 
Застосовують у с. г., гол. чин. для 
прискорення росту стебел кормо¬ 
вих трав, конопель, льону, пророс¬ 
тання насіння, а також для підви¬ 
щення врожайності безкісточкових 
сортів винограду, помідорів. 
ГІБЕРНАЦІЯ (лат. ЬіЬегпаІло — 
зимівля, зимова сплячка, від Ьі- 
Ьегпиз — зимовий) — 1) Г. при¬ 
род н а — те саме, що й сплячка. 
2) Г. штучна — глибока блока¬ 
да реакцій вегетативної і гормона¬ 
льної систем організму людини чи 
тварин за допомогою комплексного 
застосування фармакологічних за¬ 
собів. Віддалено нагадує стан зимо¬ 
вої сплячки тварин. Створюється 
на допомогу організму в його бо¬ 
ротьбі із загрозливими для життя 
діяннями зовн. і внутр. середови¬ 
ща. Призводить до уповільнення 
життєвих процесів, що знижує гол. 
чин. потребу організму в кисні. 
Штучна Г. може супроводитись 
зниженням т-ри тіла (див. Гіпо¬ 
термія), проте це зниження не є 
цілеспрямованим у створенні Г. 
Блокада вегетативної і гормональ¬ 
ної систем використовується у 
комплексі з ін. лікувальними за¬ 
собами при шоку, тяжких отруєн¬ 
нях, травмах, великих оператив¬ 
них втручаннях та ін. 

Г. В. Книшов, Г. О. Васильєв. 
ГІБЙРТІ (СЬіЬегії) Лоренцо (бл. 
1381, Флоренція — 1 .XII 1455, там 
же) — італійський скульптор і юве¬ 
лір Раннього Відродження. Пра¬ 
цював у Флоренції, Сієні, Венеції 

ГІБЕРТІ 

Е. Гешоннек. 

В. 3. Гжицький. 

С. В. Гіацинтова 

Д::с. У. Гіббс. 

2 УРЕ, т. 3. 
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ГІБІСК 

Пагін з квіткою та 
плід. 

Гібон білорукий. 

Римі. Твори: рельєфи пн. (1404— 
24) і сх.(1425—52) дверей баптис¬ 
терію у Флоренції; статуї святих— 
Іоанна Хрестителя (1412—15), 
Матфія (1419—22) і Стефана (1425 
—29) для фасаду церкви Орсанмі- 
келе у Флоренції; рельєфи на ку¬ 
пелі баптистерію в Сієні (1417—27). 
ГІБІСК (НіЬізсиз)— рід рослин ро¬ 
дини мальвових. Одно- і багато¬ 
річні трав’янисті рослини, кущі, 
напівкущі, дерева. Листки чергові, 
прості, 3—5-лопатеві, з прилистка¬ 
ми. Квітки великі, двостатеві, пра¬ 
вильні поодинокі або зібрані в ки¬ 
тиці, яскраво забарвлені. Плід — 
багатонасінна коробочка. Понад 
200 видів, поширені здебільшого у 
субтропічних і тропічних зонах 
обох півкуль. В СРСР, у т. ч. в 
УРСР,— 10 видів: один дикорос¬ 
лий (Г. трійчастий) — бур’ян і 9 
у культурі. Серед культурних най¬ 
важливіші: Г. ї с т і в н и й , б а - 
м і я (Н. Є5си1еп1ді5), Г. коноп- 
левидний, кенаф (Н. саппа- 
Ьіпиз) і Г. сірійський (Н. 
5угіаси5). Молоді плоди Г їстів¬ 
ного, або бамії, споживають свіжи¬ 
ми, вареними, консервованими, ви¬ 
користовують для салатів і соусів. 
Із стиглого насіння виготовляється 
сурогат кави (кава гамбо). Г. сірій¬ 
ський на Пд. України і в Закарпат¬ 
ті використовують у паркових на¬ 
садженнях, садах і на клумбах. Як 
кімнатна рослина поширений Г. к и- 
тайська троянда, ки¬ 
тайська роза (Н. гоза 5Іпеп- 
5І5) — вічнозелений довгоквітучий 
куш або невелике деревце. 
ГГБНЕР (НіЬпег) Йоганн (1668— 
1731) — німецький історик і гео¬ 
граф. Автор кількох популярних у 
18 ст. історико-геогр. описів ряду 
країн. У праці Г. < Відомості з по¬ 
літичної історії» (1721) в окремому 
розділі вміщено матеріали з історії 
України (в т. ч. укр. козацтва) кін. 
17 — поч. 18 ст. В працях Г. по¬ 
ряд з правдивими фактами наво¬ 
диться чимало відомостей, дале¬ 
ких від істини. 
ГІБОН (НуІоЬаІез) — рід ссавців 
з родини людиноподібних мавп. 
Серед людиноподібних мавп Г. най¬ 
менші за розміром. Довж. тіла 45— 
60 см, маса 5—8 кг, забарвлення 
від сірого і жовтувато-бурого до 
чорного, передні кінцівки видовже¬ 
ні, хвоста та защічних мішків не¬ 
має, сідничні мозолі невеликі, ста¬ 
тевий диморфізм виражений слабо. 
Живуть парами або невеликими 
групами до 6 (іноді 20—ЗО) осо¬ 
бин, статева зрілість настає в 6— 
10-річному віці, самка після 200— 
212-денної вагітності народжує 1 
маля. Гнізд не будують, сплять на 
деревах, живляться рослинною 
їжею, комахами, при нагоді яйця¬ 
ми та птахами. Відомо 7 (за деяки¬ 
ми авторами — 9) видів, пошире¬ 
них у лісах Пд. Китаю, Індокитаю, 
о-вів Калімантан, Суматра, Ява. 
Найвідоміші види Г.: лар, або Г. 
білорукий (Н. Іаг), Г. сріб¬ 
лястий (Н. тоІосЬ), Г. г у л о к 
(Н. Ьооіоск), сіаманг, якого іноді 
виділяють в окремий рід. Г. нечис¬ 
ленні. Перебувають під охороною. 

О. Л. Короткевич. 

гібралтАр — територія на Пд. 
Піренейського п-ва, на березі Гіб¬ 
ралтарської протоки, володіння 

Великобританії. Пл. — 6,5 км2. 
Нас. ЗО тис. чол. (без персоналу 
військ, бази, 1975), гол. чин. гібрал- 
тарці (нащадки іспанців, генуезців, 
португальців, марокканців), анг¬ 
лійці та іспанці. Офіц. мова — ан¬ 
глійська. Г. розташований на ске¬ 
лястому півострові (довж. бл. 4 км, 
вис. до 425 м) і піщаному переший¬ 
ку, що сполучає його з Піренейсь¬ 
ким п-овом. Від тер. Іспанії відо¬ 
кремлений нейтральною зоною. Г. 
був відомий ще давнім грекам. З 
8 ст.— араб, фортеця. З 1462 на¬ 

лежав Іспанії. На поч. 18 ст. Г. 
загарбала Великобританія. Г. мав 
велике стратегічне значення як 
військ.-мор. база на шляхах з Ат¬ 
лантики до Середземномор’я. Воно 
зросло ще більше після споруджен¬ 
ня Суецького каналу (1869). Уп¬ 
равляє Г. губернатор, якого приз¬ 
начає король Великобританії. Між 
Великобританією та Іспанією в 
70-х рр відбувалися переговори 
про дальшу долю Г. Іспанія висуну¬ 
ла вимогу передати його під свій 
суверенітет. 
Економіка Г. пов’язана з обслуго¬ 
вуванням англ. військ, бази, вели¬ 
кого відкритого порту та іноз. ту¬ 
ристів. Є кілька підприємств лег¬ 
кої і харч, пром-сті, невеликий суд¬ 
норемонтний з-д. Грош. одиниця — 
гібралтарський фунт стерлінгів 
(дорівнює англійському). 
гібралтарська протока — 
протока між Європою та Африкою, 
сполучає Середземне м. з Атлан¬ 
тичним ок. Довж. 65 км,шир. від 14 
до 44 км, глиб, на фарватері 338 м 
(найбільша до 1181 м). На бере¬ 
гах Г п.— Гібралтарська скеля 
(на Пн.) і г. Муса (на Пд.) —т. з. 
Геркулесові стовпи, які, за давньо- 
грец. легендою, встановив Геракл 
(Геркулес). Г. п. має велике екон. 
й стратегічне значення. При вході 
в Г. п. з Середземного м.— брит. 
володіння Гібралтар. 
ГІБРЙД (лат. ЬіЬгіба, ЬуЬгісіа — 
помісь) — організм, що виникає від 
схрещування батьківських форм з 

різною спадковістю (генотипом), 
тобто внаслідок гібридизації. Роз¬ 
різняють Г. внутрішньови¬ 
дові — нащадки від схрещуван¬ 
ня особин, належних до одного ви¬ 
ду, але відмінних за якимись оз¬ 
наками, й в іддалені — гол. 
чин. міжвидові та міжродові — 
нащадки від схрещування особин, 
що належать до різних видів або 
родів тощо. Г. іноді мають високу 
плодючість; у Г. першого поколін¬ 
ня часто спостерігається гетеро¬ 
зис. Віддалені Г. переважно без¬ 
плідні, оскільки у більшості з них 
статеві клітини або не утворюють¬ 
ся, або утворюються неповноцінні 
за хромосомним набором (див. Ка¬ 
ріотип). 
гібридизація — схрещування 
організмів, різних за спадковістю 
(генотипом). При Г. відбувається 
поєднання геномів батьківських 
форм у генотипі зиготи з наступ¬ 
ною реалізацією їх у фенотипі 
гібридного потомства. Тому не¬ 
можливо одержати т. з. вегетатив¬ 
ні гібриди. Розрізняють внут¬ 
рішньовидову Г. (схрещу¬ 
вання підвидів, сортів, порід) і 
віддалену Г. (схрещування 
особин різних видів і більш від¬ 
далених таксономічних категорій). 
У випадку віддаленої Г. гібриди, 
як правило, стерильні (див. Сте¬ 
рильність). Г. буває природною і 
штучною. Внаслідок Г. збільшуєть¬ 
ся гетерозиготність. При цьому 
виникають нові комбінації генів, 
які забезпечують поширення спад¬ 
кової мінливості в потомстві гіб¬ 
ридів. Г., що супроводить стате¬ 
вий процес, поряд з мутаціями, є 
основою еволюційного перетворен¬ 
ня організмів при діянні добору 
природного та добору штучного. 
Г. застосовують у генетиці як ме¬ 
тод вивчення законів успадкову¬ 
вання ознак (див. Гібридологічний 
аналіз); широке практичне засто¬ 
сування Г. знайшла в рослинни¬ 
цтві й тваринництві. 

В. І. Євсиков. 
Г. в рослинництві. В селек¬ 
ції рослин найширше застосовують 
міжсортову Г. з наступним добо¬ 
ром кращих форм для виведен¬ 
ня нових сортів. Розроблено методи 
міжвидової та міжродової Г. Успіх 
Г. рослин залежить від правиль¬ 
ного добору батьківських форм і 
способів її проведення. Останнім 
часом досягнуто успіхів у викори¬ 
станні поліплоїдії як методу ство¬ 
рення високопродуктивних сортів 
і гібридів. Цей метод широко ви¬ 
користовують у селекції цукрового 
буряку, озимого жита та ін. В 
СРСР районовано триплоїди і сорти 
цукрового буряку і тетраплоїдні 
сорти жита. Використання при Г. 
явища цитоплазматичної чолові¬ 
чої стерильності забезпечує еконо¬ 
мію ручної праці при виробництві 
гібридного насіння, бо відпадає по¬ 
треба кастрації материнських рос¬ 
лин. На Україні майже три чвер¬ 
ті районованих сортів с.-г. куль¬ 
тур створено методом гібридиза¬ 
ції. М. О. Зеленський. 
Г. у тваринництві. Роз¬ 
різняють власне Г. (міжвидове, 
міжродове схрещування) і міжпо- 
родне схрещування тварин, по- 
томство яких на відміну від гіб¬ 
ридів наз. помісями. Застосову- 
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ють для підвищення продуктив¬ 
ності тварин і виведення нових 
порід. Від схрещування тварин 
близьких видів одержують зде¬ 
більшого плідних гібридів, а від¬ 
далених — неплідних або плід¬ 
них лише самок, що утруднює Г. 
і застосування штучного осіменін- 
ня. Схрещуванням шортгорнських 
корів з бугаями зебу було виве¬ 
дено м’ясну породу санта-гертру- 
да, від гібридів тонкорунних вів¬ 
цематок і баранів архарів — поро¬ 
ду казахський архаромеринос, від 
білуги і стерляді — бестер. Відо¬ 
мі гібриди в конярстві, свинарст¬ 
ві, птахівництві, шовківництві. 
Літ.: Мічурін і. В. Вибрані твори. 
К.—X., 1949; Вавілов М. І. Вибрані 
твори. К., 1970; Треус В. Д. Акклима- 
тизация и гибридизация животньїх в 
Аскании-Нова. К., 1968; Гужов Ю. Л. 
Гетерозис и урожай. К., 1969; Банни- 
кова В. П. Цитозмбриология межвидо- 
вой несовместимости у растений. К., 
1975; Сафронова 3. И. [та ін.]. Отда- 
ленная гибридизация растений. Биб- 
лиографический указатель. 1759—1967 
гг. М., 1970. 

ГІБРЙДНА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА 
СИСТЕМА (ГОС) — технічна си¬ 
стема для обробки інформації; 
складається з цифрової (ЦОМ) та 
аналогової обчислювальних машин 
(АОМ), об’єднаних пристроями 
зв’язку (перетворювачами форми 
інформації) і керування. ГОС, в 
яких окремі сторони цифрових і 
аналогових обчислень органічно 
об’єднані на рівні елементів або 
алгоритмів функціонування, наз. 
гібридними обчислювальними ма¬ 
шинами (ГОМ). У ГОС досягається 
висока точність та швидкодія, зруч¬ 
ність поєднання з реальною апара¬ 
турою, можливість обробки даних 
у дискретній і аналоговій формах 
тощо. ГОС застосовують для розв’я¬ 
зування задач оптимізації, моде¬ 
лювання дискретних систем ви¬ 
падкових процесів, досліджування 
систем керування рухомими об’єк¬ 
тами (літальними апаратами) то¬ 
що. На Україні розроблено ГОС 
«Днепр— ЗМУ-10»(Ін-т кібернети¬ 
ки АН УРСР). <МИР — ЗМУ-10», 
ГОМ «Екстрема» (мал ) і розрядно- 
аналогова ГОМ (Ін-т електродина¬ 
міки АН УРСР). А. Ф. Верлань. 
ГІБРИДОЛОГГЧНИЙ АНАЛІЗ— 
метод вивчення характеру успад¬ 
ковування властивостей і ознак при 
статевому розмноженні, який грун¬ 
тується на аналізі результатів 
схрещувань (гібридизації) в ряді 
поколінь. Г. а. грунтується на ре¬ 
комбінації (перерозподілі) генів 
при утворенні статевих клітин (у 
процесі мейозу; див. Гаметогенез), 
внаслідок якої нащадки за своїми 
спадковими особливостями відріз¬ 
няються як від батьків, так і один 
від одного (за винятком ідентичних, 
або однояйцевих, близнят). Оцінка 
подібності й відмінності батьківсь¬ 
ких форм, що брали участь у схре¬ 
щуванні, та їхніх нащадків здійс¬ 
нюється з використанням генети¬ 
ко-статистичних методів аналізу. 
Прикладом Г. а. може бути аналі¬ 
зуюче схрещування. Г. а., вперше 
розроблений Г. Менделем (1865; 
див. Менделя закони), є осн. ме¬ 
тодом генетичного аналізу. Г. а. 
дає змогу встановити тип успадко¬ 
вування (домінантність, рецесив¬ 
ність) ознаки, що вивчається; ви¬ 

значити число генів, що зумовлю¬ 
ють спадкову різноманітність тієї 
чи ін. ознаки; виявити групи зчеп¬ 
лення (див. Зчеплення генів) і 
здійснити побудову генетичних 
карт хромосом. За допомогою Г. а. 
можна виявити одночасний (плейо- 
тропний; див. Плейотропія) вплив 
генів, що вивчаються, на різ¬ 
ні морфо-функціональні особли¬ 
вості організму і його життєздат¬ 
ність (летальність, сублеталь- 
ність; див. Летальні гени); оціни¬ 
ти роль батьківського й материнсь¬ 
кого генотипів у становленні фе¬ 
нотипу нащадків, взаємодію ядра 
й цитоплазми тощо. Г. а. лежить 
в основі широко використовуваного 
в селекційній практиці методу оцін¬ 
ки плідників за потомством, який 
дає можливість виявляти кращих 
за спадковими якостями особин і 
водночас вибраковувати тих, що є 
прихованими носіями генів неба¬ 
жаних ознак. В. І. Євсиков. 

ГГВСОН (СіЬзоп) Едвард^н. 8.XI 
1936, Буффало, штат Нью-Йорк) — 
— астронавт СІЛА. Здобув осві¬ 
ту в Рочестерському ун-ті та Калі¬ 
форнійському технологічному ін-ті. 
Вів дослідницьку роботу в галузі 
теорії реактивного руху, фізики 
плазми та фізики Сонця. З 1965 — 
в групі астронавтів. Разом з Дж. 
Карром та У. Поугом здійснив по¬ 
літ на наук, орбітальній станції 
<Скайлеб» (16.ХІ 1973 — 8.ІІ 1974). 

М. Я. Орлов. 

ГІГАНТИ (Ггусгутєб) — У грець¬ 
кій міфології велетні, сини Геї й 
Урана.Т. повстали проти олімпій¬ 
ських богів і вели проти них трива¬ 
лу й запеклу боротьбу. Тільки за 
допомогою кіклопів і Геракла бо¬ 
гам вдалося перемогти. Битва Г. з 
богами (гігантомахія) відображена 
в античному мистецтві. Вона є сю¬ 
жетом великого фризу Пергамсько- 
го вівтаря (тепер в Пергамському 
музеї, Берлін). 
ГІГАНТЙЗМ — р ізке посилення 
росту людини або тварин, яке не 
відповідає вікові, статі та виходить 
за межі середніх норм. Серед лю¬ 
дей спостерігається частіше у чо¬ 
ловіків, здебільшого під час ста¬ 
тевого дозрівання. В основі Г. ле¬ 
жить порушення діяльності залоз 
внутр. секреції, зокрема гіпофіза. 
Зріст, вищий за 190 см, вважають 
гігантським. Розрізняють є в н у- 
хоїдний Г. (довгі кінцівки, осо¬ 
бливо нижні, недостатня вираже- 
ність вторинних статевих ознак, не¬ 
достатній розвиток статевих ор¬ 
ганів) і акромегалічний 
(гігантський зріст поєднується з 
ознаками, типовими для акромега¬ 
лії). Звичайно гіганти походять від 
батьків нормального зросту, іноді 
— від високорослих батьків. Збіль¬ 
шення якої-небудь однієї частини 
тіла наз. частковим Г. Л і к у в а н- 
н я — гол. чин. променева терапія. 
ГІГІЄНА (від грец. буїє^бе — здо¬ 
ровий) — наука, що вивчає вплив 
різноманітних факторів навколиш¬ 
нього середовища і виробничої ді¬ 
яльності на здоров’я людини, її 
працездатність, тривалість життя, 
розробляє практичні заходи оздо¬ 
ровлення умов життя і праці лю¬ 
дини. Г. поділяється на гігієну 
комунальну, гігієну військову, гі¬ 
гієну праці, гігієну дітей і підліт¬ 

ків, гігієну особисту, гігієну со¬ 
ціальну, гігієну харчування, гігіє¬ 
ну шкільну і гігієну радіаційну. Г. 
тісно пов’язана з фізіологією, пато¬ 
фізіологією, епідеміологією, ток¬ 
сикологією, фізикою, хімією, а та¬ 
кож з соціально-екон. науками. 
Осн. завданнями Г. є запобігання 
хворобам і ліквідація масових за¬ 
хворювань населення, оздоровлен¬ 
ня умов праці та побуту, охорона і 
оздоровлення навколишнього сере¬ 
довища, розробка основ запобіж¬ 
ного і поточного сан. нагляду, наук, 
обгрунтовування заходів цо сан. 
благоустрою населених місць, гігіє¬ 
нічної регламентації умов праці і 
відпочинку, а також сан. експер¬ 
тиза якості води, продуктів харчу¬ 
вання і різноманітних предметів 
вжитку тощо. Г. є однією з найдав¬ 
ніших наук. Археологічні розкопки 
показують, що ще за 3000 років до 
н. е. в населених місцях в долині 
р. Інду існували громадські лазні 
і впорядковані ринки. Досить висо¬ 
ким для свого часу був рівень сан. 
культури давньоруських міст (Ки¬ 
єва, Новгорода, Москви та ін.). В 
Соловецькому монастирі (16 ст.), 
в Києво-Печерській лаврі (17 ст.) 
виявлено водогони. В Росії в 18— 
19 ст. розвиток Г. як науки був 
пов’язаний з працями М. В. Ломо- 
носова, лікарів С. Г. Забєліна, 
Д. С. Самойловича, М. Я. Мудро- 
ва. Перші кафедри гігієни були 
організовані 1871 О. П. Добросла- 
віним (у Петербурзі), В. А. Субо- 
тіним (у Києві). Після Великої 
Жовтн. соціалістич. революції пи¬ 
тання Г. стали держ. справою. 
Значний вклад у розвиток рад. Г. 
внесли Е. Ц. Андрєєва-Галаніна, 
Р. Д. Габович, О. А. Грандо, О. М. 
Марзєєв, О. О. Мінх, С. С. Поз¬ 
нанський, М. О. Семашко, О. М. 
Сисін, 3. П. Соловйов, Г. В. Хло- 
пін та ін. У грудні 1969 Верховна 
Рада СРСР затвердила < Основи 
законодавства Союзу РСР і со¬ 
юзних республік про охорону здо¬ 
ров’я». В цьому законодавстві по¬ 
мітне місце займають гігієнічні 
проблеми: санітарна охорона во¬ 
дойм і грунту, боротьба з забруд¬ 
ненням атмосферного повітря насе¬ 
лених місць. У 1977 гігієнічні проб¬ 
леми в СРСР розробляли 15 ін-тів 
гігієни праці та 2 ін-ти загальної і 
комунальної гігієни. В УРСР є 
Н.-д. ін-т загальної та комунальної 
гігієни ім. О. М. Марзєєва, Н.-д. 
ін-т гігієни харчування (Київ) і 4 
н.-д. ін-ти гігієни праці та профзах¬ 
ворювань (Київ, Харків, Донецьк, 
Кривий Ріг). 
Літ.: Минх А. А. Методи гигиеничес- 
ких исследований. М., 1971; Грандо 
А. А. Развитие гигиеньї в Украинской 
ССР. К., 1975; Габович Р. Д. Гнгие- 
на. М., 1977. М. Г. Шандала. 

ГІГІЄНА 

Л. Гіберті. Історія Йо- 
сифа. Рельєф східних 
дверей флорентійсь¬ 
кого баптистерію. Фраг^ 
мент. 1425—52. 

Афіна й гігант Алкіо- 
ней. Деталь великого 
фриза Пергамського 
вівтаря. Мармур. Бли¬ 
зько 180 до н. е. Перга* 
мськнй музей, Берлін. 

Гібридна обчислюваль¬ 
на система. Гібридна 
обчислювальна машина 
«Екстрема». 
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ГІГІЄНА 
ВІЙСЬКОВА 

ГІГІЄНА ВІЙСЬКОВА — галузь 
гігієни і військової медицини, що 
вивчає вплив звичайних і специфіч¬ 
них для військ умов, факторів зов¬ 
нішнього середовища на військово¬ 
службовців і розробляє способи 
збереження та зміцнення здоров’я, 
підвищення боєздатності особового 
складу. Су час. Г. в. розробляє пи¬ 
тання, пов’язані з інтенсивним 
удосконаленням воєнної техніки і 
появою нових видів зброї. Тому по¬ 
ряд з питаннями гігієни харчуван¬ 
ня, обмундирування, переміщення 
військ та ін. великого значення на¬ 
були питання гігієни праці спеціа¬ 
лістів ракетних установок і радіо- 
гех. станцій, запобігання уражен¬ 
ню особового складу різними хім. і 

іадіоактивними речовинами (див. 
"ігієна радіаційна), засобами бак¬ 
теріологічної зброї. Проведення у 
військах санітарно-гігієнічних за¬ 
ходів, що відповідають принци¬ 
пам побудови збройних сил, забез¬ 
печує найбільшу їх ефективність 
у різних умовах мирного та воєнно¬ 
го часів О. О. Ластков 

ГІГІЄНА ДІТЄЙ І ПІДЛІТКІВ — 
галузь гігієни, яка вивчає взаємо¬ 
дію організму, що розвивається, і 
факторів навколишнього середови 
ща з метою розроблення гігієнічних 
нормативів, спрямованих на охоро¬ 
ну і зміцнення здоров’я, сприятли¬ 
вий розвиток і удосконалення фун¬ 
кціональних можливостей організ¬ 
му дітей і підлітків. Осн. пробле¬ 
мами, що ними займається Г. д. і 
п., є стан здоров’я і фіз. розвитку, 
гігієна навчання і виховання, гігіє¬ 
нічні основи фіз. виховання, гігі¬ 
єна трудової діяльності дітей і під¬ 
літків, гігієна планування будів¬ 
ництва і обладнання навч. закла¬ 
дів та дитячих закладів різних ти¬ 
пів. Г. д. і п. розробляє широке ко¬ 
ло питань, гол. з них є фізіолого- 
гігієнічне обгрунтування режиму 
дня, харчування, загартовування, 
оздоровчих заходів у дитячих сад¬ 
ках, школах і навч. закладах сис¬ 
теми професійно-тех. виховання, 
розроблення гігієнічних вимог до 
навколишнього середовища та виз¬ 
начення його нормативів, що забез¬ 
печують гармонійний фіз. і розумо¬ 
вий розвиток дітей і підлітків. 
Г. д. і п. у нашій країні сформува¬ 
лася як самостійний розділ гігієни 
тільки після Великої Жовтн. соці- 
алістич. революції. У 1944 було 
створено Ін-т фізіології дітей і під¬ 
літків АПН СРСР — перший ін-т 
з проблем шкільної гігієни. З 1954 
у зв’язку з розширенням проблем 
шкільна гігієна почала називатись 
гігієною дітей і підлітків. У 1959 в 
Москві створено відповідний н.-д. 
ін-т, який є центром, що здійснює і 
координує наук, дослідження з цієї 
галузі в СРСР. В СРСР створено 
кафедри Г. д. і п. в ряді мед. інсти¬ 
тутів. 
Літ.: Большакова М. Д. Гигиена де- 
тей и подростков. М., 1966; Калюжная 
Р. А. ПІкольная медицина. М., 1975; 
Здоровье вашего ребенка. К., 1977. 

О. А. Бесєдіна, Р П. Юмашева. 

ГІГІЄНА КОМУНАЛЬНА, гігієна 
населених місць — галузь гігієни, 
що вивчає вплив на організм люди¬ 
ни природних і соціальних факто¬ 
рів в умовах населених місць та 
розробляє гігієнічні нормативи і 
санітарні заходи для створення 

найсприятливіших умов життя. Гі¬ 
гієна планування містобудування, 
охорони повітря, водопостачання 
та пов’язана з нею сан. охорона 
водойм, грунту населених місць, 
гігієна житлових і громадських 
будівель, зокрема лікувальних і 
профілактичних закладів — осн. 
розділи Г. к. Використовуючи 
різноманітні методи дослідження 
— експериментальні, метод обсте¬ 
ження, статистичний та ін., сучас. 
Г. к. опрацьовує широке коло пи¬ 
тань. Вона експериментально об¬ 
грунтовує гранично допустимі кон¬ 
центрації численних хім. речовин, 
що використовуються пром-стю 
або є її відходами, у воді, атмос¬ 
ферному повітрі, синтетичних ма¬ 
теріалах. Результати широких об¬ 
стежень стають основою оздоров¬ 
чих заходів, здійснення яких пе¬ 
редбачається проектами плануван¬ 
ня окремих районів, міст і сіл. Да¬ 
ні досліджень з Г. к. відображено 
в гігієнічних нормативах, у поста¬ 
новах місцевих органів Рад. влади, 
Рад. уряду. Проблеми, пов’язані з 
Г. к., в СРСР досліджують н.-д. 
ін-ти гігієнічного профілю, зокре¬ 
ма Ін-т заг. і комунальної гігієни 
ім. О. М. Сисіна і Н.-д. ін-т 
ім. Ф. Ф. Ерісмана (Москва) та 
ін-т ім. О. М.Марзєєва (Київ). 
Літ.: Грандо А. А. Развитие гигиеньї 
в Украинской ССР. К., 1975; Косто- 
вецкий Я. И., Омельянец Н. И., 
Толстопятова Г. В. Гигиена доочист¬ 
ки сточньїх вод. К., 1977. 

В. М. Жаботинський. 
ГІГІЄНА ОСОБЙСТА — галузь 
гігієни, яка розробляє питання збе¬ 
реження та зміцнення здоров’я лю¬ 
дини шляхом дотримання раціо¬ 
нального гігієнічного режиму в по¬ 
буті, особистому житті та трудовій 
діяльності. До таких питань нале¬ 
жать: догляд за шкірою і порожни¬ 
ною рота, гігієнічне утримання 
житла, одягу, взуття та ін. Невід’є¬ 
мним елементом Г. о. є раціональ¬ 
на організація режиму праці, від¬ 
починку і розпорядку дня. Розпо¬ 
рядок дня має передбачати прави¬ 
льне чергування пасивного і актив¬ 
ного відпочинку з включенням не¬ 
обхідного обсягу фіз. вправ (ранко¬ 
ва зарядка, заняття спортом, про¬ 
гулянки), загартовуючих процедур 
(з використовуванням повітря, во¬ 
ди і сонячної радіації), нічного сну, 
тривалість якого визначається з 
урахуванням вікових і індивіду¬ 
альних особливостей людини та 
характеру її роботи. Особливе зна¬ 
чення в Г. о. має раціональне хар¬ 
чування (правильний розподіл спо¬ 
живання їжі протягом доби та її 
повноцінність за набором пожив¬ 
них речовин), а також додержання 
гігієни статевого життя. Дотри¬ 
мання правил Г. о. сприяє зміцнен¬ 
ню здоров’я людини і запобіганню 
різним захворюванням. 

О. Г. Волощенко. 
ГІГІЄНА ПРАЦІ, професійна гі¬ 
гієна — галузь гігієни, що вивчає 
вплив на організм людини трудової 
діяльності та виробничого середо¬ 
вища, розробляє гігієнічні нормати¬ 
ви і заходи, спрямовані на оздо¬ 
ровлення умов праці, запобігання 
загальним і професійним захворю¬ 
ванням. Осн. питаннями, що ними 
займається Г. п., є: боротьба з вто¬ 
мою шляхом раціоналізації трудо¬ 
вих процесів, режимів праці та 

відпочинку, визначення оптималь¬ 
них навантажень; запобігання нес¬ 
приятливим діянням на організм 
хім. речовин, фіз. факторів (мете¬ 
орологічних умов, іонізуючого вип¬ 
ромінювання, шуму, вібрації, пи¬ 
лу та ін.) шляхом розроблення сан. 
правил і гігієнічних вимог до окре¬ 
мих видів виробництва на основі 
визначення гранично допустимих 
концентрацій речовин у повітрі або 
рівня фіз. факторів. Важливе зна¬ 
чення мають дослідження в галузі 
фізіології розумової праці, токси¬ 
кології хім. речовин. При розробці 
осн. напрямів наук, досліджень 
з питань Г. п. беруть до уваги 
зміни характеру трудової діяльнос¬ 
ті та виробничого середовища, зу¬ 
мовлені наук.-тех. прогресом: змен¬ 
шення фіз. навантажень, збільшен¬ 
ня нервово-емоційного напружен¬ 
ня, використання нових видів енер¬ 
гії, хім. речовин і в результаті — 
появу в виробничому середовищі 
нових факторів, зміни умов, що 
діють на організм. 
В СРСР багато гігієнічних норма¬ 
тивів і вимог включається в держ. 
системи стандартів безпеки праці. 
Дослідження в галузі Г. п. прова¬ 
дяться в лабораторних умовах 
(експерименти на тваринах, обсте¬ 
ження людей) і безпосередньо на 
виробництві. Г. п. тісно пов’язана з 
багатьма галузями біології, меди¬ 
цини, фізики, хімії, а також з 
ергономікою, наук, організацією 
праці, статистикою. В царській Ро¬ 
сії Г. п. була справою одинаків-ен- 
тузіастів. 
За роки Радянської влади в нашій 
країні створено широку мережу 
н.-д. інститутів гігієни праці та 
профес. захворювань, кафедр і ла¬ 
бораторій мед. вузів, а також прак¬ 
тичних установ, що здійснюють 
запобіжний і поточний сан. нагляд 
на виробництві. В 1923 в Москві та 
Харкові було створено перші в 
СРСР ін-ти гігієни праці та про¬ 
фес. захворювань. В УРСР питан¬ 
ня Г. п. опрацьовують 4 профільні 
науково-дослідні інститути (в Киє¬ 
ві, Харкові, Донецьку, Кривому 
Розі). 
Літ.: Навроцкий В. К. Гигиена тру¬ 
да. М., 1967; Трахтенберг І. М. 
Гігієна розумової праці. К., 1977. 

Ю. /. Кундієв. 

ГІГІЄНА РАДІАЦІЙНА — галузь 
гігієни, що вивчає вплив радіоак¬ 
тивних речовин та іонізуючих вип¬ 
ромінювань на організм людини з 
метою розроблення гігієнічних за¬ 
ходів радіаційної безпеки населен¬ 
ня і осіб, які працюють з джерела¬ 
ми іонізуючої радіації. Г. р. здійс¬ 
нює контроль за радіоактивністю 
зовн. середовища, харч, продуктів 
і питної води та розробляє заходи 
запобігання їх забрудненню. Най¬ 
важливішим завданням Г. р. є 
вивчення і гігієнічна оцінка умов 
праці людей у різних галузях нау¬ 
ки і виробництва, які під час робо¬ 
ти стикаються з радіоактивними 
ізотопами або їхнім випроміню¬ 
ванням, і розроблення заходів, щоб 
запобігти опроміненню їх, а та¬ 
кож обгрунтування заходів радіа¬ 
ційної безпеки мед. персоналу і 
хворих при застосуванні радіотера¬ 
пії (див. Променева терапія). 
Контроль за радіаційною безпекою 
здійснюють радіологічні лаборато- 
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рії та групи при обласних і міських 
сан.-епідемічних станціях. 

В. М. Славнов. 
ГІГІЄНА СОЦІАЛЬНА — в СРСР 
комплексна наукова дисципліна, 
що вивчає стан здоров’я населен¬ 
ня і окремих його груп, вплив соці¬ 
ально-економічних факторів на су¬ 
спільне здоров’я і його охорону, 
форми і методи управління охоро¬ 
ною здоров'я та розробляє заходи 
охорони і зміцнення суспільного 
здоров’я. Г. с. тісно пов’язана з 
сусп. науками. Осн. методом дос¬ 
лідження Г. с. є статистичний (див. 
Статистика санітарна). Широко 
використовуються також соціоло¬ 
гічний, демографічний, експери¬ 
ментальний методи, бюджетний, 
істор., матем. моделювання, анке¬ 
тування тощо. Осн. завданнями 
Г. с. є діагностика сусп. здоров’я 
(соціальна діагностика), виявлення 
залежності стану сусп. здоров’я від 
умов життя (соціальні етіологія і 
патогенез), обгрунтування систе¬ 
ми соціально-гігієнічних заходів по 
забезпеченню необхідних умов для 
здоров’я і життєдіяльності різних 
віково-статевих, соціальних та про- 
фес. груп населення (соціальні 
профілактика і терапія), наук, об¬ 
грунтування найдосконалішої сис¬ 
теми організації мед. допомоги і 
управління охороною здоров’я (ор¬ 
ганізація охорони здоров’я). Про¬ 
відним наук, центром з проблем 
Г. с. в СРСР є Всесоюзний н.-д. ін-т 
соціальної гігієни і організації охо¬ 
рони здоров'я ім. М. О. Семашка 
МОЗ СРСР (Москва). Основопо¬ 
ложниками рад. Г. с. є видатні тео¬ 
ретики і організатори охорони 
здоров’я в Радянському Союзі 
М. О. Семашко і 3. П. Соловйов. 
Значний внесок у розвиток Г. с. 
зробили укр. рад. вчені — О. В. 
Корчак-Чепурківський, М. В. Пту- 
ха, 3. А. Гуревич, С. А. Томилін 
та інші. Л. Г. Лвкарев. 
ГІГІЄНА ХАРЧУВАННЯ — га¬ 
лузь гігієни, що опрацьовує проб- 
леми раціонального харчування 
людини. Г. х. розробляє принципи 
збалансованого харчування (див. 
Лікувальне харчування), обгрун¬ 
товує оптимальні фізіологічні нор¬ 
ми харчування людини відповід¬ 
но до її віку, статі, характеру 
трудової діяльності і умов жит¬ 
тя тощо, розробляє систему захо¬ 
дів, спрямованих на профілактику 
і лікування ожиріння. Водночас 
Г. х. розробляє способи збага¬ 
чення продуктів харчування біоло¬ 
гічно активними речовинами, зай¬ 
мається винайденням нових дже¬ 
рел білка. Важливими завданнями 
Г. х. є організація лікувального і 
раціонального харчування в систе¬ 
мі громадського харчування, здій¬ 
снення запобіжного і поточного сан. 
нагляду за підприємствами харч, 
пром-сті, торгівлі і громадського 
харчування та заходів, спрямова¬ 
них на запобігання харчовим токси- 
коінфекціям і інтоксикаціям, орга¬ 
нізація профілактичного харчуван¬ 
ня працюючих на підприємствах і в 
установах, що мають профес. шкід¬ 
ливості. Осередками розвитку Г. х. 
в СРСР є численні н.-д. ін-ти фі¬ 
зіологічного та гігієнічного про¬ 
філю (в т. ч. н.-д. ін-ти харчуван¬ 
ня в Москві та Києві). 

С. Я. Попік. 

ГІГІЄНА ШКІЛЬНА — див. Гігі¬ 
єна дітей і підлітків. 
ГІГІЄНИ ЗАГАЛЬНОЇ і КОМУ¬ 
НАЛЬНОЇ КИЇВСЬКИЙ НАУ¬ 
КОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
імені О. М. Марзєєва — установа 
Міністерства охорони здоров’я 
УРСР. Засн. 1931 у Харкові на ба¬ 
зі сан.-гіг. відділу Укр. держ. ін-ту 
охорони здоров’я; 1944 ін-т пере¬ 
ведено до Києва. В ін-ті (1979) — 
8 відділів з 25 лабораторіями і від¬ 
діленнями. Гол. напрямами наук, 
досліджень є встановлення харак¬ 
теру, ступеня й осн. закономірнос¬ 
тей впливу зовн. середовища на 
гігієнічні умови життя і здоров’я 
населення. Ін-т розробляє гігієніч¬ 
ні нормативи і заходи щодо сан. 
охорони та оздоровлення середови¬ 
ща в населених місцях, житлових і 
громад, приміщеннях у зв’язку з 
науково-тех. прогресом. Розроб¬ 
ляються також соціально-гіг. проб¬ 
леми охорони здоров’я. Ін-т голов¬ 
ний в УРСР з проблем « Наукові ос¬ 
нови навколишнього середовища» 
та «Соціальна гігієна, організація і 
управління охороною здоров’я». 
При ін-ті щороку видаються збір¬ 
ники наук, праць «Гігієна населе¬ 
них місць» і «Соціальна гігієна, 
організація охорони здоров’я та іс¬ 
торія медицини». В ін-ті працюва¬ 
ли О. М. Марзєєв, Д. М. Калюж¬ 
ний. М. Г. Шандала. 

ГІГІЄНИ І ТОКСИКОЛОГІЇ ПЕ- 
СТИЦЙДІВ, ПОЛІМЕРНИХ І 
ПЛАСТЙЧНИХ МАС ВСЕСО¬ 
ЮЗНИЙ НАУКбВО-ДОСЛІД- 
НИИ ІНСТИТУТ у Києві — уста 
нова М-ва охорони здоров’я СРСР. 
Засн. 1964. У складі ін-ту (1979) — 
23 підрозділи, клініка з консуль¬ 
тативною поліклінікою. Ін-т має 
Вірменський філіал у Єревані. 
Гол. завдання ін-ту полягають у 
науково обгрунтованому відборі 
пестицидних препаратів і полімер¬ 
них матеріалів, охороні суспіль¬ 
ного здоров’я і навколишнього се¬ 
редовища від впливу хім. речовин 
(пестицидів, полімерів і їх компо¬ 
нентів). Ін-т подає організаційну, 
методичну і консультативну допо¬ 
могу органам і закладам охорони 
здоров’я, с. г., тхім. пром-сті. Ін-т 
видає наук, збірники з питань свого 
профілю. М. В. Крижанівська. 

ГІГІЄНИ ПРАЦІ І ПРОФЗА¬ 
ХВОРЮВАНЬ ДОНЕЦЬКИЙ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНС¬ 
ТИТУТ — установа Міністерст¬ 
ва охорони здоров’я УРСР. Засн. 
1929 на базі філіалу Укр. іг>-ту 
робочої медицини. В ін-ті (1979)— 
13 лабораторій і відділів, клініка 
профес. захворювань. Осн. на¬ 
прями наук, досліджень: вивчен¬ 
ня умов праці, стану здоров’я, 
профілактики й лікування профес. 
захворювань у працівників ву¬ 
гільної пром-сті та чорної металур¬ 
гії, спостереження й оздоровлен¬ 
ня виробничого середовища. 

А. Л. Решетюк. 

ГІГІЄНИ ПРАЦІ І ПРОФЗАХВО¬ 
РЮВАНЬ КИЇВСЬКИЙ НАУКО¬ 
ВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ — 
установа Міністерства охорони 
здоров’я УРСР. Засн. 1928 на ба¬ 
зі н.-д. лабораторії робітн. медици¬ 
ни Київ. обл. відділу охорони 
здоров'я. У складі ін-ту (1979) — 
6 відділів, 15 лабораторій, клініка 

профес. захворювань, консульта¬ 
тивна поліклініка, дослідно-кон¬ 
структорське бюро. З 1952 ін-т 
головний в УРСР з проблеми «Нау¬ 
кові основи гігієни праці й профе¬ 
сійної патології». Відомі дослід¬ 
ження ін-ту в галузі фізіології 
розумової праці, токсикології фос¬ 
форорганічних, динітрофеноль- 
них, карбамінових сполук, вивчен¬ 
ні діяння на організм шуму й 
вібрації, комбінованого впливу ря¬ 
ду факторів виробничого середо¬ 
вища. На основі досліджень, ви¬ 
конаних в ін-ті, розроблено гі¬ 
гієнічні норми, санітарні правила, 
ГОСТи системи безпеки праці для 
багатьох галузей і видів виробниц¬ 
тва. З 1974 ін-т став Міжнародним 
центром, який співробітничає з 
Всесвітньою організацією охоро¬ 
ни здоров'я (ВООЗ) з проблеми 
гігієни праці в с. г. В ін-ті працю¬ 
вали відомі вчені В. Ю. Чаговець, 
Г. Л. Шкавера, Л. І. Медведь, 
Г. X. Шахбазян, М. К. Вітте, 
М. В. Лейник. Ю. 1. Кундіев. 

ГІГІЄНИ ПРАЦІ І ПРОФЗА¬ 
ХВОРЮВАНЬ криворГзький 
н ау крво-дОсл ІД Н И Й ІН¬ 
СТИТУТ — установа Міністерст¬ 
ва охорони здоров’я УРСР. Засн. 
1956 на базі філіалу Укр. ін-ту 
гігієни праці та профзахворювань. 
У складі ін-ту (1979) — 4 відділи, 
в т. ч. клінічний на 2 відділення, 
7 лабораторій. Осн. напрям наук, 
досліджень: гігієна і фізіологія 
праці, профілактика профес. за¬ 
хворювань у гірничорудній, кок- 
сохім. пром-сті та чорній металур¬ 
гії, сан. охорона атмосферного 
повітря і водойм від забруднення 
пром. підприємствами. 

М. О. Макаренко. 
ГІГІЄНИ ПРАЦІ І ПРОФЗА¬ 
ХВОРЮВАНЬ ХАРКІВСЬКИЙ 
наукрво-дОсл І Д Н И Й ІН¬ 
СТИТУТ — установа Міністерст¬ 
ва охорони здоров’я УРСР. Засн. 
1923. До ін-ту входять (1979) 6 
відділів, 12 лабораторій, клініка 
профес. захворювань, консульта¬ 
тивна поліклініка. Гол. напрями 
наук, досліджень: гігієна праці 
та профес. патології в машинобу¬ 
дуванні, хім.-фармацевтичній, ра¬ 
діоелектронній та суднобудівній 
пром-сті, на виробництві алмазів та 
інструментів з них. В ін-ті працю¬ 
вали М. П. Новагіенко, О. І. Чер¬ 
кес, В. К. Навроцький. 

Г. /. Євтушенко. 
ГІГІЄНИ ХАРЧУВАННЯ КИЇВ¬ 
СЬКИЙ НАУКОВО -Д ОСЛ І Д- 
НИ Й ІНСТИТУТ — установа 
Міністерства охорони здоров'я 
УРСР. Засн. 1931 на базі філіалу 
Укр. ін-ту харчування. У складі 
ін-ту (1979) — 10 лабораторій, клі¬ 
ніка лікувального й профілактич¬ 
ного харчування. Осн. напрями 
досліджень: харчування й стан 
здоров’я профес. та вікових груп 
населення з наук, обгрунтуванням 
рекомендацій по раціональному 
харчуванню; вивчення нових дже¬ 
рел білка і розробка продуктів 
підвищеної біол. цінності; гігіє¬ 
нічна оцінка продуктів харчуван¬ 
ня. В ін-ті працювали Г. В. Фоль- 
борт} М. М. Губергріц, Ф. Я. 
Примак. С. Я. Попік. 
ГІГіЄЯ (Гігія; ТуСєіа) — у грець¬ 
кій міфології богиня здоров’я, доч¬ 
ка Асклепія. Зображували її мо- 

ГІГІЄЯ 
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ГІГРОМЕТР 

Гігрометр: 
1 — волосина; 
2 — шкала; 
3 — рухома стрілка. 

Гідрант пожежний: 
1 — штанга; 
2 — напірний патрубок. 

Гідрастис канадський. 
Верхня частіша росли¬ 
ни, квітка та кореневи 
ще. 

лодою жінкою, яка напуває з ке¬ 
лиха змію. Келих зі змією, яка об¬ 
вилася довкола нього, став ембле¬ 
мою медицини. 
ГІГРбМЕТР (від грец. Х)урб\ — 
волога і цєтрєсо — вимірюю) —при¬ 
лад для вимірювання вологості по¬ 
вітря. За принципом дії Г. бувають 
вагові, волосяні, плівкові та ін. 
Найпростішим є волосяний Г., 
побудований на використанні гі¬ 
гроскопічності знежиреної люд¬ 
ської волосини (при збільшенні во¬ 
логості повітря волосина довшає 
і навпаки). Дані волосяного Г. 
перевіряють психрометром. 
ГІГРОСКОПІЧНІСТЬ (від грец. 
{гурбу — волога і ахояєсо — спо¬ 
стерігаю) — властивість речовин 
поглинати вологу з повітря. Г. 
мають змочувані водою матеріали 
капілярно-пористої структури (де¬ 
ревина, зерно тощо), а також добре 
розчинні у воді речовини (цукор, 
концентрована сірчана к-та та ін.), 
особливо хім. сполуки, які утво¬ 
рюють з водою кристалогідрати. 
Кількість води, що її поглинає 
речовина, зростає із збільшенням 
вологості повітря. Знаючи Г., роз¬ 
раховують процеси сушіння та зво¬ 
ложування. Г. враховують при три¬ 
валому зберіганні і транспортуван¬ 
ні матеріалів, особливо морем. 
ГІГРОФІЛИ (від грец. цурбу — 
волога і фіХесо — люблю) — на¬ 
земні тварини, нормальна життєді¬ 
яльність яких можлива лише в умо¬ 
вах високої вологості. У Г. погано 
регулюється водний обмін, тому во¬ 
ни швидко втрачають воду в сере¬ 
довищі з низькою вологістю і вреш¬ 
ті-решт можуть загинути від її не¬ 
стачі в організмі. Г. населюють 
вологі місця (заболочені терито¬ 
рії, вологі ліси, заплави і береги 
водойм тощо). До Г. належить ба¬ 
гато безхребетних — черви, кома¬ 
хи, багатоніжки тощо. 
ГІГРОФГТИ (від грец. цурбу — 
волога і фитбу — рослина) — на¬ 
земні рослини, які живуть лише в 
умовах великого зволоження. Для 
них характерна висока активність 
кутикулярної транспірації, що зу¬ 
мовлюється слабким розвитком ку¬ 
тикули. Г. ростуть у вологих лі¬ 
сах тропічного, субтропічного та 
помірного поясів, а також у від¬ 
критих просторах на грунтах, пе¬ 
ренасичених водою. З Г. на Україні 
поширені очерет звичайний, рогіз 
широколистий тощо. Див. також 
Гідатофіти, Гідрофіти. 
ГІГРОФбБИ (від грец. Ц‘ур6\' — 
волога і фб|Зое — страх) — назем¬ 
ні організми, що в межах певного 
біотопу уникають занадто зволо¬ 
жених місць. Так, деякі мурашки 
на вологих луках оселюються на 
порівняно сухих купинах, тобто є 
Г., хоч у сухіших місцеперебуван¬ 
нях поводяться як гігрофіли 
гідАльгр — мала планета 
N° 944, відкрита нім. астрономом 
У. Басіде 1920. Діаметр її 43 км. 
Орбіта Г. еліптична, витягнута. 
Серед, віддаль від Сонця 5,8 астр. 
од.,період обертання — 13,95 року. 
ГІДАЛЬГО, ідальго (ісп. Ьісіа1§о— 
дворянин) — дрібне й середнє ли¬ 
царство у середньовічній Іспанії. 
Г. були важливою військ, силою 
Реконкісти. Брали участь у завою¬ 
ванні відкритих земель Америки 

У кін. 16—17 ст. в Іспанії існувала 
значна кількість збіднілих Г., які, 
проте, зберігали станові традиції, 
властиві лицарству. 
ГІДАТОДИ [від грец. гібсор (бба- 
то£) — вода і 66о£ — шлях], во¬ 
дяні продихи — утвори у рослин 
(видозмінені продихи), через які 
відбувається пасивне виділення 
крапельно-рідкої води (гутація). 
Розташовані на листках. Типова 
Г. складається із завжди відкри¬ 
того отвору, оточеного замикаючи¬ 
ми клітинами, дуже зігнутої фор¬ 
ми та повітряної порожнини, до 
якої прилягає спец, тканина — 
епітема, що в ній закінчуються 
трахеї. Клітини епітеми функціо¬ 
нують як залозки, що виділяють 
воду. Г. властиві рослинам з низь¬ 
кою інтенсивністю транспірації, 
що ростуть у вологих місцевостях. 
ГІДАТОФІТИ [від цбшр(г5бато£)— 
вода і фитбу — рослина] — вищі 
водяні рослини, які, на відміну від 
гідрофітів, цілком (справжні 
Г.) або більшою своєю частиною 
(аерогідатофіти) зануре¬ 
ні у воду. Справжніми Г. є, напр., 
кушир, різуха. Аерогідатофітів 
поділяють на плаваючі, у 
яких частина листків і стебел міс¬ 
титься під водою, а ін. частина їх 
разом з квітками плаває на поверх¬ 
ні води (напр., водяний горіх), 
та занурені, у яких лише 
квітки для запилення підносяться 
над поверхнею води й запилюють¬ 
ся (напр., валіснерія спіральна). 
Г. можуть бути прикріпленими 
до грунту (напр., латаття) і віль- 
ноплаваючими (ряска, елодея). 
ГІДАШ (Нісіаз) Антал (н. 19.ХІІ 
1899, Геделле, поблизу Будапеш¬ 
та) — угорський письменник і пе¬ 
рекладач. Член Компартії з 1920. 
В 1925—59 жив в СРСР. Почав 
друкуватися 1919. Перша збірка 
віршів—«На землі контрреволю¬ 
ції» (1925) — сповнена суму у 
зв’язку з поразкою Угор. Рад. 
республіки (1919) і віри в нове 
революц. піднесення. Автор збі¬ 
рок віршів «Угорщина радіє» 
(1930), «Москва — батьківщина» 
(1934; обидві — рос. мовою), «Сад 
моєї тітоньки» (1958), «Горюємо за 
тобою» (1968), романів «Пан Фі- 
цек» (1936), «Мартон і його друзі» 
(1959), «Інша музика потрібна» 
(1963). Перекладає угор. мовою 
твори рос. і укр. поетів. У 1936 
відвідав Україну. Високо оцінив 
творчість Т. Шевченка. В 1951 ви¬ 
дано «Кобзар», куди ввійшло 28 
Шевченкових творів у перекладі Г. 
Те.: Ук р. перекл.— Пан Фіцек. 
К., 1974; [Вірші]. Всесвіт, 1976, № 10; 
Рос. перекл. — Избранньїе про- 
изведения, т. 1—2. М., 1960; Ветви 
гудели. М., 1969; Мартон и его дру- 
зья. М., 1974; Другая музика нуж- 
на. М., 1977. 
Літ.: Россиянов О. Антал Гидаш. М., 
1970. К. О. Шахова. 
ГІДЖРА, хіджра (араб.— пере¬ 
селення) — переселення Мухам- 
меда та його прихильників з 
м. Мекки до м. Медіни, здійснене, 
згідно з мусульманською тради¬ 
цією, у вересні 622. За халіфа Ома¬ 
ра І (634—644) рік Г. проголошено 
(між 637 і 639) початком мусульм. 
літочислення Першим днем літо¬ 
числення було встановлено 16.VII 
622 Оскільки в мусульм. місяч¬ 
ному році 354 дні, дати за Г. по¬ 

стійно зміщуються щодо григо¬ 
ріанського календаря. Існує та¬ 
кож датування за Г. на основі со¬ 
нячного року (в Ірані). Для пере¬ 
ведення дат з Г. на григоріанський 
календар існують спец, таблиці. 
ГІДНІСТЬ — поняття моральної 
свідомості, в якому виражається 
уявлення про самоцінність людсь¬ 
кої особистості, її моральну рів¬ 
ність з усіма іншими; категорія 
етики, що відображає моральне 
ставлення індивіда до самого себе 
і суспільства до нього. Розуміння 
Г. залежить від соціальних умов, 
від пануючої в дану епоху ідеоло¬ 
гії. Як форма прояву соціальної 
і моральної свободи поняття «гід¬ 
ність» включає право людини на 
повагу, визнання її прав і одно¬ 
часно передбачає усвідомлення нею 
свого обов'язку і відповідальності 
перед суспільством. В експлуата¬ 
торському суспільстві Г. трудящих 
мас об’єктивно принижується со¬ 
ціальною нерівністю, різними фор¬ 
мами політ, нерівноправності тощо. 
В соціалістичному суспільстві, де 
знищено всі форми експлуатації 
людини людиною, Г. є невід’ємною 
рисою свідомості і принципом мо- 
альної поведінки трудящих. 
ідрАвліка (від грец. ббсор — 

вода та а6/.б£ — трубка струмінь) 
— наука про закони руху і рівно¬ 
ваги рідини, а також про застосу¬ 
вання їх для розв’язування прак¬ 
тичних задач; прикладна, або 
технічна, гідромеханіка. Під рі¬ 
диною у Г. розуміють крапельні 
рідини, що їх вважають нестисли¬ 
вими, а також гази, якщо швид¬ 
кість їхнього руху значно менша 
швидкості звуку. Г. вивчає рух 
рідини, оточеної та спрямованої 
твердими стінками, напр. труба¬ 
ми (т. з. внутр. задача), на відмі¬ 
ну від гідроаеродинаміки, що до¬ 
сліджує взаємодію рідини з гра¬ 
ничними поверхнями твердих тіл 
(зовн. задача). Розрізняють Г. тео¬ 
ретичну і практичну. Теоре¬ 
тична Г., грунтуючись на осн. 
законах гідростатики, досліджує: 
тиск рідини на стінки посудин, 
устаткування і споруд (див. та¬ 
кож Паскаля закон), умови рів¬ 
новаги плаваючих тіл, тиск на за¬ 
нурені в рідину тіла (див. Архі- 
меда закон) тощо. Спираючись на 
осн. рівняння гідродинаміки, тео¬ 
ретична Г. вивчає: рух рідин; 
режими їхньої течії (ламінарний, 
турбулентний) та умови переходу 
з одного режиму в інший (див. 
Рейнольдса число); кавітаційну 
(див. Кавітація) течію рідини; 
витікання рідини з отворів і 
насадок; несталу течію рідини у 
трубах; явище гідравлічного удару 
та методи його локалізації тощо. 
Засобами практичної Г. 
вивчають течію рідини по трубах 
(Г. трубопроводів), течію води 
у каналах і річках (Г. відкритих ру¬ 
сел), взаємодію потоку і твердого 
тіла (Г. споруд), рух рідини в гід¬ 
равлічних приводах (Г машинобу¬ 
дівна), витікання рідин з отворів 
та через водозливи, напірний і без¬ 
напірний рух рідин крізь пористі 
матеріали тощо. Г. порівняно з тео¬ 
ретичною механікою встановлює 
приблизні залежності, що часто 
грунтуються на даних експеримен¬ 
ту, проведеного в лабораторних 
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або натурних умовах. У багатьох 
випадках Г. оцінює тільки основні, 
але достатні для тех. застосування 
характеристики певного явища. За¬ 
кони Г. найчастіше застосовують 
під час проектування і будівництва 
гідротех. споруд та суден, конст¬ 
руювання й експлуатації гідравліч¬ 
них машин і приводів тощо. 
Літ.: Башта Т. М. [та ін.]. Гидравли- 
ка, гидравлические машиньї и гидрав- 
лические приводи. М., 1970; Чугаев 
Р. Р. Гидравлика. Л., 1975; Гідравлі¬ 
ка. К., 1977; Справочник по гидрав- 
лике. К., 1у77. В. С. Лисенко. 
ГІДРАВЛГЧНА ПЕРЕДАЧА — 
тип передачі, в якій механічна 
енергія від ведучої ланки до веде¬ 
ної передається рідиною. Розріз¬ 
няють Г. п. гідродинамічні і гід¬ 
ростатичні, або об’ємні (з викори¬ 
станням відповідно гідродинаміч¬ 
ного і гідростатичного напору рі¬ 
дини). Осн. частини Г. п.: гідро¬ 
насос, гідравлічний двигун і ме¬ 
ханізми керування ними. В гідро¬ 
динамічних Г. п. гідронасос і гідро- 
двигуни іноді об’єднують в одному 
агрегаті — гідромуфті або гідро¬ 
трансформаторі, а в гідростатич¬ 
них Г. п. замість гідронасосів ви¬ 
користовують гідроакумулятори. 
За допомогою Г. п. регулюють у 
широких межах швидкість руху, 
крутні моменти або зусилля на ве¬ 
дених ланках механізму. Елемен¬ 
ти Г. п. надійно захищені від пере¬ 
вантажень, легко компонуються 
в конструкціях трансп. машин, 
верстатів та ін. машин-знарядь. 
Г. п. використовують в автомобі¬ 
лях, тепловозах, теплоходах, лі¬ 
таках тошо. А. Ф. Пічко• 
ГІДРАВЛІЧНЕ ТРАНСПОРТУ¬ 
ВАННЯ — переміщення твердих 
сипких матеріалів потоком води; 
процес гідромеханізації. Розрізня¬ 
ють Г. т. безнапірне і напірне. В 
разі безнапірного Г. т. матеріал 
у суміші з водою (пульпа) руха¬ 
ється по похилих жолобах або ло- 
токах самопливом, при напірному 
Г. т.— по трубопроводах під тис¬ 
ком, створюваним насосами (напр., 
землесосом). Засобами Г. т. пере¬ 
міщують матеріали на віддаль у 
сотні кілометрів. Г. т. характеризу¬ 
ється невеликими, експлуатаційни¬ 
ми витратами, високою продуктив¬ 
ністю (до 5 тис. т/год), можливістю 
суміщення з ін. технологічними 
процесами (напр., гідравлічним 
руйнуванням, промиванням та зба¬ 
гачуванням матеріалів). Недоліка¬ 
ми Г. т. є значні витрати води та 
електроенергії, швидке зношуван¬ 
ня насосів і трубопроводів. Г. т. 
застосовують при спорудженні зем¬ 
ляних гребель і дамб, добуванні 
піску та гравію, переміщенні корис¬ 
них копалин, відходів (хвостів) 
збагачувальних фабрик тощо. 

„ В. М. Каоасик 
ГІДРАВЛГЧНИЙ ДВИГУН— дви- 
гун, що перетворює енергію рі¬ 
дини на механічну енергію веденої 
ланки. Розрізняють Г. д. лопатеві, 
де робочою рідиною є найчастіше 
вода, і об’ємні, в яких використо¬ 
вують переважно масло. Лопа¬ 
теві Г. д. (напр., гідротурбіни) 
перетворюють кінетичну енергію 
рідини (активна гідротурбіна) або 
її кінетичну енергію разом з енер¬ 
гією тиску (реактивна гідротур¬ 
біна) на мех. енергію вала, що 
здійснює лише обертовий рух. Та¬ 

кі Г. д. використовують на гідро¬ 
електростанціях, як складову ча¬ 
стину гідроприводу турбобурів, в 
гідравлічних передачах тепловозів, 
верстатів тощо. Об’ємні Г. д. 
перетворюють потенціальну енер¬ 
гію рідини (гол. чин. енергію тиску) 
на мех. енергію веденої ланки, яка 
здійснює обмежений зворотно-по¬ 
ступальний (силовий гідроциліндр) 
або зворотно-поворотний (момент- 
ний гідроциліндр) рух, а також не¬ 
обмежений обертовий рух (поршне¬ 
ві, роторні і роторно-поршневі 
гідромотори). Енергія в об’ємних 
Г. д. перетворюється внаслідок 
наповнення рідиною робочої ка¬ 
мери і переміщення під тиском 
цієї рідини веденої ланки (поршня, 
пластини, штока тощо). Такі Г. д. 
(їхня потужність досягає 3000 кВт) 
застосовують у гідроприводі ма¬ 
шин Ю. /. Федулов. 

ГІДРАВЛГЧНИЙ ПРЕС —маши¬ 
на статичної (неударної) дії, що її 
робочі частини рухаються під тис¬ 
ком рідини. Осн. частини Г. п.: 
робочі циліндри з поршнями; ру¬ 
хомі та нерухомі траверси (балки); 
розподільний пристрій; система 
керування. На Г. п. провадять 
кування, штампування, гнуття 
та ін. операції ковальсько-пресово¬ 
го вироби. їх використовують та¬ 
кож для пакетування і брикету¬ 
вання стружки, пресування порош¬ 
кових матеріалів, при виготовленні 
пластмасових і гумових виробів, 
деревностружкових плит, синте¬ 
тичних алмазів тощо. В СРСР 
створено унікальний Г. п. (мал.), 
що розвиває зусилля 735 МН 
(75 000 тс). 
ГІДРАВЛІЧНИЙ УДАР —явище 
різкого зростання тиску в трубо- 
проводі внаслідок раптової змі¬ 
ни швидкості протікання рідини 
(напр., через зупинку насоса). Щоб 
запобігти аварії від Г. у., засто¬ 
совують спец, пристрої: запобіжні 
клапани і діафрагми, вирівнюваль- 
ні башти тощо. Теоретичне обгрун¬ 
тування Г. у. і осн. методи розра¬ 
хунку дав М. Є. Жуковський. 
ГІДРАДЕНІТ (від Грец. ібрсбб — 
піт і абцу — залоза), суче вим’я — 
гнійне запалення потових залоз 
(здебільшого * пахвових), спричи¬ 
нюване стафілококами. Виник¬ 
ненню Г. сприяють ушкодження 
шкіри, запрілості, діабет тощо. 
Ознаки Г.: поява в товщі шкі¬ 
ри болісного щільного вузла, по¬ 
червоніння шкіри, згодом — роз¬ 
м’якшення вузла з утворенням аб¬ 
сцесу. Процес може поширюватись 
з однієї залози на інші. Ліку¬ 
вання: антибіотики, фізіотера¬ 
пія, імунотерапія, іноді — хірур¬ 
гічне. 
ГІДРАЗЙН, Н2ГчІ — МН2— без¬ 
барвна гігроскопічна рідина; іпл 
2° С, ґКИп 113,5° С; розчинна у во¬ 
ді та нижчих спиртах, нерозчинна 
у вуглеводнях та ін. органічних 
розчинниках. З кислотами утворює 
солі; Г. та його солі — відновники. 
Одержують Г. окисленням розбав¬ 
лених водних розчинів аміаку або 
карбаміду гіпохлоритом. Засто¬ 
совують Г. у вироби, пластмас, 
барвників, гуми, інсектицидів, як 
реагент в аналітичній хімії тощо. 
гідрАнт (від грец. Обсо.о — вода) 
стаціонарний пристрій, яким від¬ 

бирають воду з зовнішньої водо¬ 
провідної мережі. Розрізняють Г. 
(мал.) пожежні (найпоширеніші), 
поливні та промивні; підземні, 
встановлювані у колодязях з криш¬ 
ками, і наземні, суміщувані з во¬ 
дорозбірними колонками. До Г. 
приєднують пожежні колонки з 
патрубками для пожежних рука¬ 
вів, гнучкі шланги з наконечника¬ 
ми та ін. 
ГІДРАРГІЛІТ (від Грец. ббсор — 
вода і аруїХХоб — біла глина) —мі¬ 
нерал класу оксидів і гідроксидів. 
АІ (ОН)3. Сингонія моноклінна. 
Густ. 2,43. Твердість 2,5—3,5. 
Колір білий, сіруватий, зеленува¬ 
тий, червонуватий. Блиск скляний. 
В СРСР є в бокситах Підмосков’я, 
Свердл. та Ленінгр. областей, ве¬ 
ликі кристали Г. знайдено на 
Уралі. Г.— важлива складова ча¬ 
стина бокситів. 
гідрАстис, жовтий корінь (Нуб- 
газііз сапасіепзіз) — багаторічна 
трав’яниста рослина род. жовте¬ 
цевих. М’ясисте кореневище міс¬ 
тить алкалоїди гідрастин, бербе¬ 
рин та ін. Стебла прямі, несуть 2, 
рідше 3 чергові 5—6-роздільні 
листки. Квітки з зеленувато-білою 
оцвітиною. Плід — червона збірна 
кістянка. Дико росте в лісах при- 
атлантичної Пн. Америки, в 
СРСР — тільки в культурі. Екст¬ 
ракт з кореня вживають як крово¬ 
спинний засіб при внутрішніх кро¬ 
вотечах. 
ГІДРАТАЦІЯ (від грец. ббюр — 
вода) — приєднання молекул води 
до іонів або молекул розчинених 
у воді речовин. Окремий випадок 
сольватації. При Г. (на відміну 
від гідролізу) молекули води при¬ 
єднуються як ціле без відриву Н 
від ОН. Г. супроводить процес роз¬ 
чинення речовини. При цьому іони 
або молекули утворюють у розчи¬ 
ні гідрати, що супроводиться ви¬ 
діленням великої кількості тепла. 
Під час кристалізації речовин з 
розчинів молекули води можуть 
увійти до складу кристалічної грат¬ 
ки, утворюючи тверді кристало¬ 
гідрати. При Г. оксидів ряду 
елементів можуть утворюватися 
гідроксиди. В. М. Толмачов. 

гідрати — продукти приєднан¬ 
ня молекул води до іонів або моле¬ 
кул різних речовин, що утворю¬ 
ються при їх гідратації. Окре¬ 
мий випадок утворення сольватів. 
Молекули води у Г. мають вигляд 
індивідуальних частинок і утво¬ 
рюють навколо іонів і молекул 
багатошарові гідратні оболонки. 
Під час кристалізації речовин з 
водних розчинів виділяються твер¬ 
ді Г.— кристалогідрати, що утри¬ 
мують кристалізаційну воду (напр., 
Си504 • 5Н20). Вони поводять¬ 

ся як індивідуальні хім. спо¬ 
луки. При гідратації колоїдних 
частинок, цеолітів та ін. сорбентів 
утворюються Г. невизначеного 
(змінного) складу. 

В. М. Толмачов. 

ГІДРИ — ряд безхребетних тва¬ 
рин типу кишковопорожнинних. 
Те саме, що й гідроподібні. 
ГІДРЙДИ — сполуки хімічних 
елементів з воднем. Розрізняють 
іонні, або солеподібні, 
Г. лужних і лужноземельних мета¬ 
лів з іонним зв’язком між катіо- 

ГІДРИДИ 

Гідравлічний прес 
для об’ємного штампу¬ 
вання. 
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ГІДРІЯ 

Гідрія з глини, вкрита 
чорним лаком. 4 ст. до 
н. е. Керченський істо- 
рико-археологічнин му¬ 
зей. 

\.-8Ч 
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Гідроагрегат: 
1 — гідрогенератор; 
2 — гідротурбіна. 

ном металу й аніоном Н~; безбарв¬ 
ні кристали, дуже активні віднов¬ 
ники, при взаємодії з водою виді¬ 
ляють водень. Металоподіб- 
н і Г.— сполуки змінного складу і 
тверді розчини водню в перехідних 
металах, лантаноїдах, елементах 
групи заліза, платиноїдах. Ці Г.— 
тверді крихкі речовини сірого або 
чорного кольору. Поглинання вод¬ 
ню металами знижує їхні мех. 
властивості. Леткі Г.— сполу¬ 
ки з ковалентним зв’язком між 
воднем і атомами бору, вуглецю, 
кремнію, елементів підгруп герма¬ 
нію, азоту, кисню, а також галоге¬ 
нів. 
Літ.: Жигач А. Ф., Стасиневич Д. С. 
Химия гидридов. Л., 1969; Антонова 
М. М. Свойства гидридов металлов. 
Справочник. К., 1975. В. Л. Павлов. 

ГІДРІЯ (грец. йбріа, від ббсор — 
вода) — давньогрецька посудина 
для води з металу або, найчастіше, 
з глини. За формою близька до 
амфори. Глиняні Г. часто оздоб¬ 
лювали розписом. 
ГІДРО... (від грец. Обсор — вода)— 
частина складних слів, що вказує 
на зв’язок із водою, водним про¬ 
стором (напр., гідробіологія, гідро¬ 
техніка). 
ГІДРОАГРЕГАТ (від гідро... та 
агрегат) — агрегат, що складаєть¬ 
ся з гідротурбіни і гідрогенерато¬ 
ра. Розрізняють Г. (мал.) горизон¬ 
тальні осьові та вертикальні. 
гідроаеромеханіка (від гід¬ 
ро. .., ат\р — повітря та механіка) — 
розділ механіки, що вивчає закони 
руху та рівноваги рідин і газів, а 
також їхню взаємодію між собою і 
з граничними поверхнями твердих 
тіл. 
Рідини і гази багато де в чому 
схожі, тому їхній рух вивчають 
заг. методами єдиної науки — Г., 
розрізняючи у випадку великих 
швидкостей гідромеханіку прак¬ 
тично нестисливих (краплинних) 
рідин і аеродинаміку та газову ди¬ 
наміку. Становлення гідромехані¬ 
ки як спец, науки з шиоокими зав¬ 
даннями і строгими методами їх 
розв’язання визначалось працями 
Л. Ейлера і Д. Бернуллі в Петерб. 
АН (18 ст.), хоч осн. результати 
гідростатики одержав ще Архі- 
мед (3 ст. до н. е.). Г. поділяють 
на теоретичну й експериментальну. 
В основі теоретичної Г. ле¬ 
жать два методи вивчення руху рі¬ 
дини. Найбільшого поширення на¬ 
був локальний метод Ейлера, згід¬ 
но з яким швидкості частинок рі¬ 
дини є функціями часу й точок 
простору. До методу Ж.-Л. Лаг- 
ранжа, яким вивчають рух окремих 
частинок, почали частіше звертати¬ 
ся останнім часом у зв’язку із за¬ 
стосуванням методів аналітичної 
механіки в механіці суцільного 
середовища. Залежно від величин 
дотичних напружень, що вини¬ 
кають у рідині, розрізняють мало- 
в’язку (ідеальну) рідину, рух якої 
описується рівняннями Ейлера, 
та в’язку (реальну) рідину, рух 
якої вивчають за допомогою рів¬ 
нянь Нав’є — Стокса Значний 
вклад у теоретичну Г внесли М Є. 
Жуковський та С. О. Чаплигін, які 
створили заг. теорію аеродинаміч¬ 
них сил, теорію крила та гвинта 
Експериментальна Г. 
вивчає явище, штучно створюючи 

його на моделях. Питанням об¬ 
грунтування експерименту та ви¬ 
користання його результатів зай¬ 
мається теорія подібності й моде¬ 
лювання. Результати досліджень з 
Г. застосовують у ракетно-косміч¬ 
ній, авіац., арт. техніці, при буду¬ 
ванні кораблів, гідротех. споруд, 
турбін тощо. Провідним наук, цен¬ 
тром СРСР з Г. є Центр, аерогідро- 
динаміч. ін-т (ЦАГІ) в Москві. 
Літ.: Жуковский Н. Е. Собрание со- 
чинений, т. 4. М. —Л., 1949; Путята 
В. Й., Сідляр М. М. Гідроаеромеха¬ 
ніка. К., 1963; Аверин С. И. Механи- 
ка газов и жидкости, ч. 1. Днепропет- 
ровск, 1975. 
М. О. Кільчевський, Л. М. Шальда. 

ГІДРОАКУМУЛЮВ Ал ЬНА 
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ, ГАЕС — 
гідроелектрична станція з насоса¬ 
ми, що живляться енергією інших 
електростанцій і періодично пере¬ 
качують воду з нижньої водойми 
(нижче від водопідпірної споруди) 
у верхню, нагромаджуючи (акуму- 
люючи) її там. Найекономічніши- 
ми є ГАЕС з реверсивними (оборот¬ 
ними) гідротурбінами, що можуть 
у разі зміни напряму обертання 
діяти як насоси; при цьому гідро¬ 
генератори, , з’єднані з гідротур¬ 
бінами, діють як двигуни. ГАЕС 
(мал.) дають змогу регулювати 

б 

Гідроакумулювальна електростан¬ 
ція: а — вертикальний розріз; б — 
план; і — верхня водойма; 2 — напір¬ 
ний водовід; 3 — будинок електро¬ 
станції; 4 — нижня водойма; 5 — греб¬ 
ля з водоскидом 

протягом доби, тижня або сезону 
роботу теплових чи гідравлічних 
(де не передбачено регулювання) 
електростанцій енергосистеми: ко¬ 
ли споживання енергії мінімальне 
(напр., вночі), діють насоси ГАЕС, 
створюючи запас води; якщо ж по¬ 
пит на енергію стає максимальним, 
нагромаджена насосами вода ру¬ 
хає гідротурбіни і в енергосисте¬ 
му надходить додаткова кількість 
електроенергії. Хоч ккд ГАЕС по¬ 
рівняно невеликий (0,6—0,7), спо¬ 
рудження такої електростанції при 
певних умовах економічно вигідне: 
вирівнюється графік роботи і під¬ 
вищується надійність обслугову¬ 
ваних нею електростанцій, зростає 
корисність дії всієї енергосистеми. 
В СРСР першою дала струм (1970) 
ГАЕС потужністю 225 тис. кВт (у 
турбінному режимі), розміщена 
біля Київської ГЕС. Заг. потуж¬ 
ність ГАЕС у країнах світу понад 
25 млн кВт (1973)._ 

|/. Л. Розовський.\ 

ГІДРОАКУСТИКА (від гідро... 
та акустика) — розділ акустики 
про утворення, поширення і прий¬ 
мання акустичних хвиль (звуку) у 
воді. На відміну від електро¬ 
магнітних, акустичні хвилі поши¬ 
рюються у воді з невеликим зга¬ 
санням. Швидкість звуку зале¬ 
жить в основному від гідростатич¬ 

ного тиску і стратифікації (шару¬ 
ватості), зумовленої розподілом 
т-ри і солоності води за глибиною. 
Внаслідок цього акустичні хвилі 
можуть заломлюватися, а в окре¬ 
мих випадках на певній глибині 
з’являються канали наддалекого 
поширення звуку. Далекість по¬ 
ширення акустичних імпульсів у 
морі й океані обмежується рефрак¬ 
цією (викривленням шляху зву¬ 
кового променя) та наявністю ло¬ 
кальних неоднорідностей (части¬ 
нок, бульбашок повітря тощо), 
на яких вони розсіюються і ними 
поглинаються. Прикладна Г. охоп¬ 
лює питання розробки і побудови 
гідроакустичних приладів (гідро¬ 
локаторів, ехолотів, шумопелен¬ 
гаторів тощо). Значний внесок у 
розвиток Г. в СРСР зробили М. М. 
Андрєєв, Л. М. Бреховських та ін. 
Літ.: Сташкевич А. П. Акустика мо¬ 
ря. Л., 1966; Шулейкин В. В. Физика 
моря. М., 1968; Камп Л. Подводная 
акустика. Пер. с англ. М., 1972. 

І. Т. Селезов 
ГІДРОАКУСТИЧНИЙ МАЙК — 
стаціонарний підводний пристрій, 
що випромінює звукові (акустичні) 
сигнали, орієнтуючи судна, гли¬ 
боководні апарати тощо. Склада¬ 
ється з генератора звукових ко¬ 
ливань, підсилювача потужності, 
електроакустичного випромінюва¬ 
ча, механізму керування сигнала¬ 
ми, синхронізуючого пристрою і 
джерела живлення (електр. струм 
надходить по кабелю або автоном¬ 
но від електр. батареї). Встанов¬ 
люють Г. м. на дні моря, викори¬ 
стовуючи металеві підпори, або на 
якорі. Далекість дії Г. м. бл. 
20 км. 
ГІДРОБІОЛОГІЇ ІНСТИТУТ АН 
УРСР — науково-дослідна уста¬ 
нова в Києві. Засн. 1939 на базі 
Гідробіол. станції АН УРСР. 
До складу ін-ту (1979) входять 
13 відділів та 3 неструктурні ла¬ 
бораторії, Херсонська та Дунай 
ська гідробіол. станції, Лютізька і 
Білоцерківська експериментальні 
бази. Ін-т має н.-д. судна — «Ака¬ 
демік Вернадський», «О. В. Топа- 
чевський» та ін. Робота ін-ту спря¬ 
мована на розробку проблем: «Гід¬ 
робіологія, іхтіологія та раціональ¬ 
не використання біологічних ресур¬ 
сів водоймищ», «Фізіологічна адап¬ 
тація та енергетика водяних тва¬ 
рин». Ін-т є центром гідробіол. та 
іхтіологічних досліджень прісно¬ 
водних водойм УРСР, а також про¬ 
відною установою в СРСР по опра¬ 
цюванню питань біол. забруднен¬ 
ня водойм. В ін-ті працювали Д. О. 
Белінг, Я. В. Ролл, О. В. Топа- 
чевський, В. І. Владимиров, Ю. М. 
Марковський та ін., які зробили 
вагомий внесок у розвиток гідро¬ 
біології та іхтіології. Результати 
досліджень ін-ту в галузі гідрохі¬ 
мії поверхневих вод УРСР від¬ 
значені Держ. премією УРСР, 
1972. Видані ін-том монографії 
«Водорості каналів світу» та «Без¬ 
хребетні каналів СРСР» удостоєні 
премії ім. М. Г. Холодного, 1975. 
При ін-ті видається «Гидробиоло- 
гический журнал>. 

О. Г. Кафтанникова. 

«ГИ ДРОБИОЛОГЙЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ» — науковий періодич¬ 
ний орган Відділення загальної 
біології АН УРСР. Засн. 1965 (ре- 



дакція — при Ін-ті гідробіології 
АН УРСР). «Г. ж.> публікує стат¬ 
ті з питань заг. гідробіології кон¬ 
тинентальних та мор. водойм, сан. 
гідробіології, токсикології і охо¬ 
рони водойм, біології та фізіології 
водяних організмів, водної мікро¬ 
біології, гідропаразитології, гідро¬ 
логії та гідрохімії, акліматизації 
та інтродукції, аутекології і біоце¬ 
нології водяних організмів, біоло¬ 
гічної продуктивностіу іхтіології 
та рибного г-ва.Видається в Києві 
раз на 2 місяці. І Я. Я. Цееб.\ 

ГІДРОБІОЛОГІЯ (від гідро... та 
біологія) — наука про закономір¬ 
ності біологічних процесів у водой¬ 
мах, про водяні організми та взає¬ 
мозв’язки їх між собою і з навко¬ 
лишнім середовищем. Відміни в 
предметі та методах вивчення мо¬ 
рів і океанів, з одного боку, і внутр. 
материкових водойм — з другого, 
зумовили поділ Г. відповідно на 
океанобіологію і лім- 
нобіологію. Розробка спіль¬ 
них для обох розділів Г. теоретич¬ 
них питань, що стосуються круго¬ 
обігу речовин у водоймах, динамі¬ 
ки чисельності організмів та кор¬ 
мових взаємовідношень між ними, 
популяційної екології та біогео- 
ценології, класифікації і району¬ 
вання водойм» є предметом за¬ 
гальної Г. Вивчення умов 
життя водойм, їх фіз.-геогр. особ¬ 
ливостей тісно пов’язує Г. з геогра¬ 
фією, гідрологією, гідрохімією, 
гідротехнікою, грунтознавством, а 
вивчення організмів —з водною мі¬ 
кробіологією, ботанікою (зокрема, 
альгологією), зоологією, фізіоло¬ 
гією тощо. З вивченням питань за¬ 
гальної Г. значною мірою пов’яза¬ 
на розробка ряду практичних зав¬ 
дань нар.- госп. значення. Так, 
рибогосподарська, або 
промислова, Г. вивчає пи¬ 
тання підвищення біологічної про¬ 
дуктивності водойм з метою ор¬ 
ганізації якнайраціональнішого ви¬ 
користання їхньої корисної про¬ 
дукції (риба, молюски, ракоподіб¬ 
ні тощо), розробки та впроваджен¬ 
ня заходів по акліматизації водя¬ 
них організмів, по удобренню і 
меліорації водойм, штучному від¬ 
творенню організмів (аквакульту- 
ра); санітарна Г. займається 
питанням забруднення і біологіч¬ 
ного самоочигиення водойм; тех¬ 
нічна Г. виявляє організми, які 
ушкоджують підводні споруди і 
судна, з метою зменшення чисель¬ 
ності таких організмів і завдава¬ 
ної ними шкоди: медична Г. 
вивчає водяні хвороботворні орга¬ 
нізми і їх переносників, розроб¬ 
ляє способи боротьби з ними. У 
зв’язку з забрудненням водойм 
радіоактивними речовинами виник¬ 
ла радіобіологічна Г. Ви¬ 
никнення і розвиток Г. зумовлені, 
насамперед, госп. потребами люди¬ 
ни. В самостійну науку Г. виділи¬ 
лась у 2-й пол. 19 ст., коли у зв’яз¬ 
ку з розвитком ботаніки і зоології 
почалося створення мор. та пріс¬ 
новодних біологічних станцій, про¬ 
водились експедиції для вивчення 
життя океанів, морів, річок і озер. 
У 1869—70 нім. вчені А. Мюллер 
і Ф. Кон встановили, що в процесі 
очищення водойм величезну роль 
відіграють водяні організми. Ана¬ 

логічні роботи в Росії вперше про¬ 
вів рос. вчений М. П. Вагнер 1869 
по сан.-біол. дослідженню оз. Ка¬ 
бан у Казані. Пізніше був складе¬ 
ний список водяних організмів — 
індикаторів забруднення (див. Са¬ 
пробіонти) Винайдення 1877— 
89 планктонної сітки і 1909, 1911 
дночерпака сприяло розвиткові 
кількісних методів вивчення план¬ 
ктону і бентосу. В кін. 19 — на 
поч. 20 ст. розширились досліджен¬ 
ня морів і прісних вод; 1899 почала 
свою діяльність Мурманська біол. 
станція, яка правила за базу для 
дослідження Баренцового і Білого 
морів та Польської зат. В період 
1902—14 широкі дослідження про¬ 
вели М. М. Кніпович на Каспій¬ 
ському, Л. С. Берг на Аральсько¬ 
му, С. О. Зернов — на Чорному 
морях. В СРСР гідробіол. дослід¬ 
ження проводять ряд спеціальних 
н.-д. інститутів, біол. станцій і 
кафедр Г. ун-тів. Рад. гідробіоло¬ 
ги проводять дослідження на всіх 
морях СРСР, більшості озер, во¬ 
доймищ і річок, ставах та ін. водой¬ 
мах, беруть участь у найбільших 
експедиціях (дрейфуючих станцій, 
антарктичних, океанологічних то¬ 
що). Рад. Г. представлена в Між- 
нар. асоціації лімнологів (5ІЬ). 
На Україні гідробіол. досліджен¬ 
ня розпочато 1867—70 Київ, т-вом 
природознавців. У 1909 в Києві 
створено першу на Україні Дні¬ 
провську біол. станцію (тепер Гід¬ 
робіології інститут АН УРСР). 
Значний внесок у розвиток Г. на 
Україні зробили В. І. Шманке- 
вич, П. М. Бучинський, В. К. Со- 
винський, Д. О. Белінг, Ю. М. 
Марковський, Я. В. Ролл, О. В. 
Топачевський та ін. Координую¬ 
чими центрами з проблем Г. в 
УРСР є Біології південних морів 
інститут АН УРСР та Гідробіо¬ 
логії інститут АН УРСР. Періо¬ 
дичним виданням з Г. є «Гидробио- 
логический журнале. 
Літ,.: Жадин В. И., Герд С. В. Реки, 
озера и водохранилища СССР. М-, 
1961; Зенкевич Л. А. Биология морей 
СССР. М., 1963; Константинов А. С. 
Общая гидробиология. М., 1967; Гід¬ 
робіологічні дослідження водойм Ук¬ 

раїни. К., 1976. * |Я. Я. Цееб. | 

ГІДРОБІОС (від гідро... і грец. 
РСо£ — життя) — сукупність ор¬ 
ганізмів, що населяють водойми 
всієї земної кулі. Г. вивчає гідро¬ 
біологія. 
ГІДРОВУЗОЛ — сукупність гід¬ 
ротехнічних споруд, об’єднаних 
для спільного водогосподарського 
використання. Споруджують Г. 
(мал.) на річках, озерах, каналах, 

у прибережних зонах моря або 
океану. Залежно від осн. призна¬ 
чення розрізняють енергетичні Г.— 
для одержання гідроенергії і пе¬ 
ретворення її на електричну; транс¬ 
портні Г., за допомогою яких поліп¬ 
шують умови судноплавства або 
лісосплаву; водозабірні Г., що за¬ 
безпечують забирання води для 
потреб енергетики, зрошування, 
водопостачання, рибного г-ва тощо. 
Частіше створюють комплексні Г., 
наприклад енергетико-водозабі рні, 
транспортно-енергетичні, транс- 
портно-енергетико-водозабірні. Г. 
поділяють також на гребельні 
і безгребельні. Гребельні Г. бу¬ 
вають низьконапірні (напір води 
не перевищує 10 м), середньонапір- 
ні (10—40 м) і високонапірні (понад 
40 м). На Україні найбільшими є 
гідровузли Дніпровського каскаду 
ГЕС. Б. П. Карук. 
ГІДРОГЕНЕРАТОР (від гідро... 
і генератор) — синхронний гене¬ 
ратор змінного струму, що приво¬ 
диться в дію гідротурбіною. На 
великих ГЕС застосовують вер¬ 
тикальні тихохідні Г. (швидкість 
обертання 62,5 — 150 об/хв, по¬ 
тужність 50—700 МВт, напруга 
13,8—23,0 кВ, ккд 0,9680—0,9825) 
значних розмірів і маси. Так, 
у Г. Красноярської ГЕС (швид¬ 
кість обертання 125 об/хв, потуж¬ 
ність 500 МВт) зовн. діаметр 19,1 м, 
заг. маса 1650 т. Потужні Г. 
(мал.) поділяють на зонтичні, у 

5 

Гідровузол: 1 — земляна руслова греб¬ 
ля; 2 — водозливна залізобетонна 
гребля; З — будинок ГЕС; 4 — судно¬ 
плавний шлюз; 5 — пірс; 6 — дамба- 
хвилелом; 7 — зрошувальний канал; 
8 — земляна заплавна гребля: 9 — 
роздільна дамба. 

Гідрогенератор Саяно-Шушенської ГЕС 
потужністю 640 МВт: 1 — статор; 
2 — ротор; 3 — підп'ятник; 4 — по- 
вітроохолодник; 5 — допоміжний ге¬ 
нератор. 

яких підп’ятник розміщено під 
ротором, і підвісні — з розміщен¬ 
ням підп’ятника над ротором. 
Ротор Г. з’єднано з валом робочого 
колеса гідротурбіни (див. Гідро¬ 
агрегат). Підп’ятник, на якому 
обертається ротор Г., сприймає та¬ 
кож навантаження від ротора гід¬ 
ротурбіни і реакції води. Сумар¬ 
не навантаження на підп’ятник 
великих Г. досягає 3000—4000 т. 
Охолодження Г.— повітряне, за 
замкненим циклом з повітроохо- 
лодниками. Впроваджується охо¬ 
лодження обмотки статора водою. 
Збудження швидкодіюче з вико¬ 
ристанням тиристорного перетво¬ 
рювача (див. Тиристор) від допо¬ 
міжного генератора, розміщеного 
на валу Г. Для невеликих ГЕС 
застосовують вертикальні або го¬ 
ризонтальні Г. (швидкість обер¬ 
тання 100—1000 об/хв, потуж¬ 
ність 0,75—25 МВт, ккд 0,936— 
0,982). Операції пуску, дії і зу¬ 
пинки Г. автоматизовано. В СРСР 
експлуатують найбільші у світі 
Г. на Братській, Красноярській 
та ін. гідроелектричних станціях:. 

Л. Я. Станіславський. 
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Гідроелеватор: 1 — на¬ 
садка; 2 — приймальна 
камера; З — змішу¬ 
вальна камера; 4 — ди¬ 
фузор; 5 — напірний 
трубопровід; 6 — всмо¬ 
ктувальний патрубок 

ГІДРОГЕНІЗАЦІЯ (лат. Ьусіго- 
8епіит — водень, від грец. обсор — 
вода і уєууасо — породжую) — про¬ 
цес приєднання водню до речовин. 
Реакції Г. широко використовують 
в сучас. хім. промисловості. До ре¬ 
акцій Г. належить синтез аміаку, 
при якому водень приєднується до 
азоту. Г. оксиду вуглецю добува¬ 
ють метиловий спирт. Способом 
Г. пром. газів одержують синтетич¬ 
ний бензин. Внаслідок Г. рідких 
нафтопродуктів, олій, а також 
твердих речовин (вугілля, горючих 
сланців) добувають нові цінні ре¬ 
човини (напр., Г. вугілля — рід¬ 
ке моторне паливо). Реакції Г. 
відбуваються під впливом каталі¬ 
заторів, якими є здебільшого за¬ 
лізо, кобальт, нікель, мідь, плати¬ 
на, а також деякі оксиди металів 
і солі. Під час Г. ненасичених орга¬ 
нічних сполук водень приєдну¬ 
ється по ненасичених зв’язках, вна¬ 
слідок чого може змінитися агре¬ 
гатний стан речовини. Так, з рід¬ 
ких гліцеридів ненасичених жир¬ 
них к-т, які є гол. складовою час- 
гиною рослинних олій, способом Г. 
добувають твердий гліцерид стеа¬ 
ринової к-ти. В розроблення тео¬ 
ретичних основ Г. і впровадження 
їх у вироби, значний вклад внесли 
вітчизняні і рад. вчені (С. В. Ле- 
бедєв, С. О. Фокін, М. Д. Зе- 
лінський та ін.). 
Літ.: Юкельсон И. И. Технология ос¬ 
новного органического синтеза. М., 
1968. 

ГІДРОГЕОЛОГІЯ (від гідро... і 
геологія) — галузь геології, що вив¬ 
чає підземні води, їхнє походжен¬ 
ня, фіз. властивості, хім. та газо¬ 
вий склад, сучас. розподіл водонос¬ 
них верств та поширення їх у 
земній корі Предметом вивчення 
Г. є й ресурси, баланс підземних 
вод, режим та умови формування, 
закони руху, способи використан¬ 
ня в практичних цілях та методи 
охорони підземних вод від висна¬ 
ження і забруднення. В земній ко¬ 
рі вода перебуває в рідкому, газо¬ 
подібному і твердому стані (лід). 
Вона заповнює пори, порожнини 
й тріщини гірських порід, а тому 
Г. вивчає й геол. умови залягання 
підземних вод та склад і власти¬ 
вості водоносних гірських порід. 
Рухаючись у породах земної кори, 
підземні води набувають певної 
мінералізації й хім. складу, що й 
визначає їхню придатність для 
практичного використання. В СРСР 
за роки Рад. влади сформувалися 
спеціалізовані напрями Г.: динамі¬ 
ка підземних вод, вчення про ре¬ 
жим і баланс підземних вод, вчення 
про мінеральні, пром. і термаль¬ 
ні води, вчення про пошуки і роз¬ 
відку підземних вод та регіональ¬ 
на гідрогеологія. З ростом потреб 
у гідрогеологічних дослідженнях 
формуються нові напрями — ме¬ 
ліоративна гідрогеологія, радіо¬ 
гідрогеологія тощо. Г. в своєму 
розвитку опирається на сучас. до¬ 
сягнення фізики, хімії, математи¬ 
ки і тех. наук Вона тісно пов’яза¬ 
на з науками про Землю — метео¬ 
рологією, геофізикою, геохімією та 
ін. і користується відповідними ме¬ 
тодами досліджень цих наук. Як 
галузь геології, Г. сформува¬ 
лася в 20 ст. В СРСР великий вне¬ 
сок у розвиток Г. зробили В Т 

Вернадський, Ф. П. Саваренський 
та ін., на Україні — К. І. Маков 
та ін. Термін «гідрогеологія > в 
наукову л-ру ввів Ж. Ламарк. 
Літ.: Виржиковський Р. Р. Гідрогео¬ 
логія. X. — К., 1932; Саварен- 
ский Ф. П. Гидрогеология. М.— 
Л., 1939; Овчинников А. М. Об- 
щая гидрогеология. М., 1955; Ланге 
О. К. Гидрогеология. М., 1969; Ру- 
денко Ф. А., Попов О. Є. Гідрогеоло¬ 
гія. К., 1975. А. Є. Бабинець. 
ГІДРОГЕОХІМІЯ (від гідро... і 
геохімія) — галузь геохімії, що 
вивчає походження й міграцію хім. 
елементів та їхніх сполук у підзем¬ 
них водах. Досліджує умови існу¬ 
вання, нагромадження і поширен¬ 
ня різних елементів та ізотопів у 
підземних водах, при чому бе¬ 
реться до уваги динаміка цих вод 
протягом усієї їхньої геол. історії. 
Основи Г. закладено в працях 
В. І. Вернадського. 
Літ.: Вернадский В. И. История ми- 
нералов земной корьі. Л., 1936; Ов¬ 
чинников А. М. Гидрогеохимия. М\, 
1970; Бабинец А. Е., Мальская Р. В. 
Геохимия минерализованньїх вод Пред- 
карпатья. К., 1975. А. Є. Бабинець. 
ГІДРОГРАФІЯ (від гідро... і грец. 
урафсо — пишу) — розділ гідроло¬ 
гії, що вивчає водні об’єкти сухо¬ 
долу (ріки, озера, водосховища 
та ін.). Г. досліджує їхнє положен¬ 
ня, розміри, режим, описує зако¬ 
номірності геогр. поширення вод¬ 
них об’єктів на Землі, госп. зна¬ 
чення та використання їх в окре¬ 
мих природно-істор., ландшафтно- 
геогр. зонах (як судноплавні тра¬ 
си та ін.). Гідрографічні дані 
мають велике практичне значення 
для трансп. та енерг. освоєння вод¬ 
них об’єктів, боротьби з посуха- 
ми, повенями, розвитку меліора¬ 
ції тощо. 
гідродинаміка (від гідро... 
і динаміка) — розділ гідромехані¬ 
ки, в якому вивчають рух рідин і 
їхню взаємодію з обтічними тіла¬ 
ми чи граничними поверхнями. По¬ 
діляється на теоретичну й експе¬ 
риментальну. У теоретичній Г. 
для ідеальної рідини застосову¬ 
ють Ейлера рівняння, розв’язання 
яких разом з нерозривності рів¬ 
нянням дає змогу визначити ком¬ 
поненти швидкості і тиску. Для ре¬ 
альної рідини застосовують дифе¬ 
ренціальні рівняння руху в’язкої 
рідини (т. з. рівн. Нав’є — Сток- 
са). Розв’язуючи їх разом з рівн. 
нерозривності, визначають не тіль¬ 
ки швидкість і тиск, а й дотич¬ 
ні напруги. Експериментальна Г. 
базується на теорії подібності і 
розмірностей та критеріях подіб¬ 
ності (Рейнольдса числа, числа 
Фруда та ін.), за допомогою яких 
перераховують результати модель¬ 
ного експерименту на натурні об’¬ 
єкти. Г. є теоретичною основою при 
проектуванні кораблів, літаків, 
гідротурбін, гідротех. споруд тощо. 
Літ. див. до ст. Гідроаеромеханіка. 

Л. П. Козлов. 

гідродинамічний Опір — 
сила, з якою рідина діє на тіло, що 
рухається у ній, або сила, з якою 
стінки труб чи каналів діють на 
рухому рідину. Складова Г. о., 
зумовлена в'язкістю рідини, наз. 
в’язкісним опором. Її можна роз¬ 
класти на результуючу дотичних 
сил тертя (опір тертя) і результую¬ 
чу нормальних сил (опір тиску). 

Тіла, що рухаються поблизу по¬ 
верхні розділу вода — повітря, за¬ 
знають додаткового опору, т. з. 
хвильового опору, зумовленого ви¬ 
тратою енергії на утворення хвиль. 
Для зменшення Г. о. тілу надають 
обтічної форми і застосовують ме¬ 
тоди керування пограничним шаром. 

Л. П. Козлов. 
ГІДРОЕЛЕВАТОР (від гідро... та 
елеватор) — пристрій, за допомо¬ 
гою якого всмоктують, підіймають 
і транспортують трубопроводом 
рідину або гідросуміш (пульпу); 
різновид струминного насоса. В Г. 
(мал.) використовують енергію 
струменя води (робочого потоку), 
що підводиться до нього під тис¬ 
ком. Витікаючи з насадки, робо¬ 
чий потік створює у приймальній 
камері розрідження, внаслідок чого 
і засмоктується транспортована рі¬ 
дина. Зі змішувальної камери ро¬ 
бочий і транспортований потоки 
надходять у дифузор, де кінетична 
енергія змішаного потоку перетво¬ 
рюється на потенціальну (напір), 
що забезпечує переміщення сумі¬ 
ші по трубопроводах. Г. нескладні 
за конструкцією і надійні в роботі, 
але в них низький ккд (0,15— 
0,25). їх застосовують як транспор¬ 
туючий засіб (на кілька сотень 
метрів) при гідромеханізації гір¬ 
ничих і земляних робіт, на електро¬ 
станціях (напр., в системах жив¬ 
лення парогенераторів, видалення 
шлаку) тощо В. М. Карасик. 
ГІДРОЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ, 
гідроелектростанція, ГЕС — про¬ 
мислове підприємство, де енергія 
водяного потоку перетворюється 
на електричну. Складається з гід¬ 
ротехнічних споруд і енергетично¬ 
го устаткування. Гідротех. спору¬ 
ди концентрують водяний потік і 
створюють необхідний напір води 
(різницю рівнів ділянок водного 
простору — б’єфів, що прилягають 
до водопідпірної споруди зверху 
і знизу). За допомогою енерг. устат¬ 
кування енергію води, що руха¬ 
ється під впливом цього напору, 
перетворюють на енергію обертан¬ 
ня гідротурбін, яка, в свою чергу, 
перетворюється в гідрогенераторах 
на електр. енергію. Г. с. бувають: 
за встановленою потужністю — по¬ 
тужні (понад 250 тис. кВт), великі 
(25—250 тис. кВт), середні (5— 
25 тис. кВт) і малі (до 5 тис. 
кВт); за напором — високонапірні 
(понад 40 м), середньонапірні (10— 
40 м) і низьконапірні (до 10 м); за 
умовами роботи — ізольовані, в 
каскаді або енергетичній системі; 
за особливостями регулювання річ¬ 
кового стоку водосховища — з три¬ 
валим регулюванням (багаторіч¬ 
ним, річним, сезонним), коротко¬ 
часним регулюванням (добовим, 
тижневим) і без регулювання. За 
схемою використання водних ре¬ 
сурсів і способом концентрації на¬ 
пору розрізняють Г с. руслові, 
пригребельні, дериваційні, гідро- 
акумулювальні й припливні. На 
руслових і пригребельних Г. с. 
(мал.) напір води створюється греб¬ 
лею, що перетинає річку. Будинок 
електростанції з машинним залом, 
де розміщено гідроагрегати, спо¬ 
руджують поруч з греблею, в її тілі 
або за нею. На великих рівнинних 
річках осн. русло перекривається 
земляною греблею, до якої прими- 
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кають бетонна водозливна греб¬ 
ля і будинок електростанції, який 
разом з греблею є частиною водона¬ 
пірного фронту. Допустимий напір 
води на електростанціях такого ти¬ 
пу 25—ЗО м. Г. с. з таким компону¬ 
ванням споруд є Волзька ГЕС 
імені XXII з'їзду КПРС. Якщо на¬ 
пір перевищує ЗО м, водонапірний 
фронт повністю перекривається 
греблею, а будинок електростан¬ 
ції не сприймає тиск води. Г. с. 
такого типу з будинком електро- 

Руслова пригребельна гідроелектрич¬ 
на станція: 1 — гідрогенератор; 2 — 
гідротурбіна; 3 — гребля; 4 — буди¬ 
нок електростанції. 

станції за греблею є Братська 
ГЕС. На дериваційних Г. с. напір 
води створюють за допомогою де¬ 
риваційних (підвідних) водоводів 
(каналів, тунелів, трубопроводів), 
похил яких значно менший за се¬ 
редній похил річки на ділянці від 
місця забирання води до місця її 
відведення після використання в 
гідротурбінах (див. також Дери¬ 
ваційна гідроелектростанція). На 
гідроакумулювальних Г. с. є на¬ 
соси, що нагромаджують (акуму¬ 
люють) воду у водосховищі верх¬ 
нього б’єфа (див. також Гідро- 
акумулювальна електростанція). 
Припливні Г. с. перетворюють 
енергію мор. припливів на елект¬ 
ричну (див. також Припливна 
електростанція). Можливі міша¬ 
ні схеми електростанцій, напр. 
з греблею і дериваційним водово¬ 
дом. Напругу електр. струму, ви¬ 
робленого гідрогенераторами Г. с. 
(прибл. 6—16 тис. В), за допомо¬ 
гою трансформаторів підвищу¬ 
ють до 200, 500 і навіть 800 тис. В, 
що дає змогу передавати струм на 
великі віддалі. Трансформаторну 
підстанцію розміщують як всере¬ 
дині будинку електростанції, так і в 
окремих будинках або на відкри¬ 
тих майданчиках; електр. розпо¬ 
дільні пристрої — біля будинку 
електростанції. На Г. с. застосо¬ 
вують комплексну автоматизацію 
процесу вироблення електр. енер¬ 
гії та операцій керування гідро¬ 
агрегатами і пристроями. Щоб пов¬ 
ніше використати енергію водяного 
потоку, на річках споруджують 
каскади електростанцій із взаємно 
пов’язаними режимами діяння. 
При цьому створюються найкращі 
умови для регулювання стоку рі¬ 
чок, судноплавства, зрошення, 
водопостачання та ін. потреб. В 
УРСР найбільшим є Дніпровський 
каскад ГЕС. Г. с. часто є складовою 
частиною гідровузла або енерг. 
системи. Капіталовкладення на 
спорудження Г. с. порівняно з теп¬ 
ловою електростанцією такої са¬ 

мої потужності більші, однак со¬ 
бівартість кіловат-години в кіль¬ 
ка разів менша. До того ж Г. с. від¬ 
значаються високим ккд (до 0,92), 
нескладністю і надійністю устатку¬ 
вання, високою продуктивністю 
праці персоналу. В СРСР до найпо¬ 
тужніших Г. с., крім Братської і 
Волзької ГЕС ім. XXII з’їзду 
КПРС, належать Волзька ГЕС іме¬ 
ні В. І. Леніна, Красноярська ГЕС, 
Усть-Ілімська ГЕС, Саяно-Шу- 
шенська ГЕС. Гідроенерг. ресурси 
в СРСР освоюються комплексно — 
як для вироби, електроенергії, так 
і для задоволення потреб водного 
транспорту, водопостачання, іри¬ 
гації, рибного г-ва тощо. Див. та¬ 
кож Гідроенергетика, Електрифі¬ 
кація. 
Літ.: Аргунов П. П. Гидрозлектро- 
станции. К., 1960; Кароль Л. А. Гид- 
равлическое аккумулирование знер- 
гии. М., 1975. 
Ю. Г. Блавдзевичі І. М. Постников. 

ГІДРОЕНЕРГЕТИКА — енерге¬ 
тика, пов’язана з проблемою вико¬ 
ристання гідравлічної (водної) енер¬ 
гії. Перевагою Г. перед енергетикою 
ін. видів є постійна поновлюва- 
ність водних ресурсів (гідроенерг. 
потенціал великих і серед, річок 
СРСР становить бл. Зо50 млрд. 
кВтгод), яка не потребує додат¬ 
кових капіталовкладень. До того 
ж у деяких районах ці ресурси є 
єдиним джерелом енергії. Перші 
гідроенерг. установки (напр., во¬ 
дяні колеса) перетворювали енер¬ 
гію водяного потоку на мех. енер¬ 
гію, приводячи в дію верстати, мо¬ 
лоти тощо. Нового значення Г. на¬ 
була з винайденням гідротурбіни, 
електричної машини та способу пе¬ 
редавання електроенергії на знач¬ 
ні віддалі: почалось освоєння гід¬ 
равлічної енергії на гідроелект¬ 
ричних станціях (ГЕС). У царсь¬ 
кій Росії встановлена потужність 
всіх ГЕС (їх було 78) не переви¬ 
щувала (1913) 16 тис. кВт, річне 
вироблення електроенергії стано¬ 
вило 35 млн. кВтгод, а потужність 
найбільшої гідротурбіни — 300 
кВт (в СІЛА на той час відповідно 
2,8 млн. кВт, 7,4 млрд. кВт год 
і 38 тис. кВт).* Найпотужнішою 
була Гіндукушська ГЕС (1350 кВт) 
на річці Мургабі (Туркестан). 
В СРСР розвиток Г. пов’язаний 
насамперед з планом ГОЕЛРО, 
яким передбачалось будівництво 
10 ГЕС заг. потужністю 640 тис. 
кВт, комплексне використання вод¬ 
них ресурсів країни. На вико¬ 
нання цього плану стали до ладу 
Волховська ГЕС, Верхньосвірська 
і Нижньосвірська ГЕС та ін. 
На Україні цей план почав здійс¬ 
нюватись із спорудженням (1927— 
32) Дніпрогесу імені В. І. Леніна. 
У 1940 було створено гідротурбіни 
потужністю по 63 тис. кВт. На цей 
час СРСР у галузі Г. досяг рівня 
найрозвинутіших країн світу. 
Особливо швидких темпів набуло 
гідроенергобудівництво в СРСР з 
50-х рр. Було споруджено Кахов¬ 
ську ГЕС, Волзьку ГЕС імені 
В. І. Леніна, Кременчуцьку ГЕС, 
Дніпродзержинську ГЕС, Київсь- 
ку ГЕС, Канівську ГЕС. До най¬ 
потужніших у світі належать 
Саяно-Шушенська ГЕС, Краснояр¬ 
ська ГЕС, Братська ГЕС, Усть- 
Ілімська ГЕС, Нурекська ГЕС, 

Волзька ГЕС імені XXII з’їзду 
КПРС. Кращому використанню 
гідравлічної енергії і розв’язан¬ 
ню комплексу народногосподарсь¬ 
ких завдань сприяло створення 
каскадів ГЕС (див. Дніпровський 
каскад ГЕС), гідровузлів (напр., 
Куйбишевського, Волгоградсько¬ 
го). Потужність гідротурбін досяг¬ 
ла 500 тис. кВт. В СРСР заг. по¬ 
тужність ГЕС становить (1978) бл. 
50 млн. кВт, ними вироблено елект¬ 
роенергії ~150 млрд.кВт-год. Даль¬ 
ший розвиток Г. в СРСР пов’яза¬ 
ний з спорудженням переважно ве¬ 
ликих гідровузлів, з випуском 
великих гідротурбін, з вироби, ге¬ 
нераторів потужністю 640 тис. кВт 
і більше. Див. також Електрифі¬ 
кація. 
Літ.: Гидрознергетика и комплексное 
использование водних ресурсов СССР. 
М., 1970. І. Т. Швець. 

ГІДРОЗбТ (Нусігогоа) — клас без¬ 
хребетних тварин типу кишковопо¬ 
рожнинних. Тіло гідрозоїв при¬ 
мітивної будови: глотка відсутня, 
гастральна порожнина мішковид¬ 
на і не має перегородок, тканини 
малодиференційовані, нервова си¬ 
стема дифузного типу. Життєвий 
цикл у більшості видів відбуваєть¬ 
ся з чергуванням поліпоїдно- 
го (прикріпленого) і медузоїд¬ 
ного (вільноплаваючого) поколінь. 
Личинка (у морських Г.) — пла¬ 
ну ла. Живляться тваринною їжею, 
захоплюючи здобич щупальцями з 
жалкими клітинами — кнідобла- 
стами. Деякі Г. (напр., гоніонеми), 
спричинюючи смертельні опіки, 
небезпечні для людини. Бл. 2800 
видів, поширених переважно у 
морях, деякі — прісноводні. У мо¬ 
рях СРСР — понад 300 видів. Г. 
поділяють на 2 підкласи: гідроїдні 
(Нубгоісіеа) і сифонофори (ЗірЬо- 
порЬога). О. П. Маокевич. 
ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ матеріА- 
ЛИ — водонепроникні матеріали, 
якими захищають конструкції бу¬ 
динків і споруд від шкідливої дії 
води. Розрізняють Г. м. оклеюваль- 
ні (найпоширеніші), обмазувальні 
та жорсткі. До оклеювальних Г. м. 
належать рулонні матеріали: бі¬ 
тумні, що їх основа (з азбестового 
або паперового картону, склово¬ 
локна, металевої фольги тощо) 
просочена або покрита бітумом 
(гідроізол, пергамін, руберойд, 
склоруберойд, металоізол та ін.); 
дьогтеві (толь) та полімерні плів¬ 
ки (поліетиленові, полівінілхло- 
ридні, поліізобутиленові). Обмазу- 
вальними Г. м. є гарячі або холод¬ 
ні бітумні й дьогтеві мастики, 
бітумні лаки (див. Лакофарбові 
матеріали), пасти та емульсії. 
Жорсткі Г. м. поділяють на шту¬ 
катурки цементні з гідрофобними 
(водовідштовхуючими) та ущіль¬ 
нювальними добавками, а також 
асфальтові та ін. штукатурки; пли¬ 
ти й мати асфальтові (армовані та 
неармовані, гарячепресовані); ка¬ 
мені (природні, керамічні, бетон¬ 
ні), просочені органічними в’яжу¬ 
чими речовинами; залізобетонні ви¬ 
роби, а також листи з латуні, міді, 
свинцю, сталі. Г. м. підвищують 
надійність та довговічність спо¬ 
руд, запобігають витоку води та 
ін. рідин з резервуарів тощо. Див. 
також Вологоізоляція, Гідроізоля¬ 
ція. М. Р. Чермянін. 

ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ 
МАТЕРІАЛИ 
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ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ 

н.сон 
І 
со 

Гідрокортизон. 

ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ (від гідро... і 
франц. ізоіаііоп — відокремлення, 
роз’єднання) — захист конструк¬ 
цій будинків і споруд від проник¬ 
нення та руйнівного впливу води 
та хімічно агресивних рідин. Роз¬ 
різняють Г. протифільтраційну та 
протикорозійну. Протифільтра¬ 
ційною Г. запобігають проникнен¬ 
ню води у підземні та підводні 
споруди (підвали, шахти, транспор¬ 
тні тунелі тощо), просочуванню че¬ 
рез підпірні гідротехнічні споруди 
(напр., греблі), а також витікан¬ 
ню її з басейнів, резервуарів, від¬ 
стійників та ін. Протикорозійною 
Г. конструкції захищають від дії 
мінералізованих грунтових вод, 
мор. води, стічних вод пром. під¬ 
приємств, атм. вологи (напр., над¬ 
земні металеві конструкції), а та¬ 
кож від корозії, зумовленої блу¬ 
каючими струмами (підземні ме¬ 
талеві конструкції, підпори ЛЕП 
тощо). Для Г. застосовують гідро¬ 
ізоляційні матеріали, залежно від 
яких розрізняють Г. бітумінозну, 
пластмасову, металеву, цементну 
та комбіновану. За способом на¬ 
несення на поверхню конструкції 
Г. буває оклеювальна, фарбуваль¬ 
на, штукатурна, монтувальна, об¬ 
лицювальна, просочувальна і за¬ 
сипна. Для оклеювальної Г. вико¬ 
ристовують одно- або багатошарові 
килими з рулонних матеріалів, що 
їх скріплюють з конструкцією во¬ 
достійкою мастикою; для фарбу¬ 
вальної Г.— тонкі шари (1—3 мм) 
бітумних, полімерних або полімер¬ 
но-бітумних мастик. В разі шту¬ 
катурної Г. на конструкції нано¬ 
сять покриття (товщиною 2 см) з 
асфальтових розчинів та мастик, 
торкретбетону тощо. При монту¬ 
вальній гідроізоляції до конструкції 
прикріплюють (зварюванням, скле¬ 
юванням) металеві або пластмасові 
листи, сегменти тощо. Якщо вини¬ 
кає потреба в облицювальній Г., 
застосовують водонепроникні плит¬ 
ки, керамічні блоки тощо, що їх 
наклеюють мастиками. Для просо¬ 
чувальної Г. використовують ор¬ 
ганічні в'яжучі речовини. Ними 
просочують конструкції з пори¬ 
стих матеріалів (черепашнику, ту¬ 
фу тощо), а також конструкції, що 
зазнають інтенсивного мех. впли¬ 
ву (палі, тюбінги та ін.). Для 
засипної Г у водонепроникні шари 
та порожнини конструкцій заси¬ 
пають гідрофобні (не змочувані во¬ 
дою) сипкі матеріали (напр., золу 
ТЕС, оброблену кремнійорганіч. ре¬ 
човиною). Г. дає змогу налагодити 
нормальну експлуатацію будинків 
і споруд, підвищити довговічність 
споруд і будинків. Див. також Во¬ 
логоізоляція. 
Літ.: Павлюк О. Т., Ярмоленко М. І. 
Безрулонне покриття та гідроізоляція. 
К., 1968; Химерик Ю. А. Защита зда¬ 
ний и сооружений от грунтових вод. 
К., 1976; Попченко С. Н. Холодная 
асфальтовая гидроизоляция. Л., 1977. 

О. Т. Павлюк. 
гідрокарбонати — кислі со¬ 

лі вугільної кислоти Н2С03. За¬ 
старіла назва — бікарбонати. Роз¬ 
чинні у воді, легко взаємодіють з 
к-тами, виділяючи 0О2, розклада¬ 
ються при нагріванні; 2№НС03 = 
= Ма2С03 + Н20 + С02. Г. на¬ 
трію (питна сода) вживається у 
медицині, харч, пром-сті тощо. Роз¬ 
чинені у воді Г. кальцію і магнію 

зумовлюють її тимчасову твердість 
(див. Твердість води). 
ГІДРОКОМБІНЕЗОН (від гід¬ 
ро... і франц. сотЬіпаізоп — ком¬ 
бінований одяг) — частина спо¬ 
рядження водолаза, що захищає 
його від переохолодження і травм 
(див. Водолазна справа). Розріз¬ 
няють Г. водонепроникні («сухі»), 
що виготовлені з прогумованої 
тканини і ізолюють тіло водолаза 
від води, і Г. водопроникні (чмок¬ 
рі») — з губчатої гуми, які утри¬ 
мують воду, що проникла через Г. 
і зігріта тілом водолаза. Осн. 
частинами водонепроникного Г. є 
шолом, сорочка з рукавицями (або 
без них) і штани з ботами; до шо¬ 
лома приєднують водолазний апа¬ 
рат. Водопроникний Г. щільно 
облягає тіло водолаза і складаєть¬ 
ся з сорочки із шоломом та (окре¬ 
мо) штанів з панчохами. 
ГІДРОКОРТИЗОН, кортизол — 
стероїдний гормон. Утворюється 
з холестерину в кірковій тканині 
надниркових залоз людини, мавп 
та собак. З організму виділяється 
гол. чин. з сечею. Має глюкокор- 
тикоїдну (див. Глюкокортикої- 
ди) дію — підвищує утворення глю¬ 
кози в печінці та рівень її в крові. 
Г. стимулює синтез рибонуклеїно¬ 
вих кислот, білків у печінці. 
В більшості ін. тканин (лімфоїд- 
ній, сполучній, м’язовій) Г. ці 
процеси гальмує. Секреція Г. ре¬ 
гулюється гіпофізом за участю 
адренокортикотропного гормону. 
Утворення Г. посилюється в не¬ 
сприятливих для організму умовах 
існування або при хворобах (див. 
Адаптаційний синдром, Стрес). 
Синтетич. похідні Г.— преднізо¬ 
лон, триамцинолон — застосовують 
у медицині. О. С. Мікоша. 
ГІДРОКСИДИ — хімічні сполу¬ 
ки, в яких електронегативною час¬ 
тиною молекули бувають лише гід¬ 
роксильні групи ОН-. При елект¬ 
ролітичній дисоціації відщеплюють 
аніони ОН-. До Г. належать осно¬ 
ви [напр., ИаОН, КОН, Ва (ОН)2, 
Ьа (ОН)3]. Г. деяких металів 
[АІ (ОН)3, Сг (ОН)3, 2п (ОН)2] 
проявляють амфотерність. Г. 
лужноземельних металів розчинні 
у воді, інші — нерозчинні. Одер¬ 
жують Г. при сполученні оксидів 
активних металів з водою або при 
взаємодії солей металів з розчина¬ 
ми лугів. Застосовують для одер¬ 
жання солей металів шляхом вза¬ 
ємодії Г. з кислотами (див. Ней¬ 
тралізація). 
гідроксиламГн, МН2ОН — 
кристалічна речовина, іпл 33— 
34° С, при і: вище 100° С розклада¬ 
ється з вибухом; отруйний; з водою 
утворює гідрат ЙН2ОН • Н20, 
з к-тами дає солі. Добувають Г. 
відновленням азотної к-ти НЬЮ3 
(на ртутному або свинцевому като¬ 
ді). Г застосовують як сильний 
відновник, а також для одержан¬ 
ня багатьох органіч. препаратів. 

ГІДРОКСЙЛЬНА ГРУПА, гідрок 
сил — одновалентна група ОН, 
що входить до складу молекул ба¬ 
гатьох хімічних сполук, напр. 
води (НОН), основ [МаОН, 
Са(ОН)2], спиртів (С2Н5ОН)та ін. 
ГІДРО КСЕНІЙ — гідратований 
іон водню. Іон водню Н+ у водних 
розчинах не існує у вільному стані. 

а приєднує молекули розчинника 
з утворенням [Н (Н20)п]+, де 
п — 1, 2, 3, 4. Найкраще утворю¬ 
ється Н30+ — аналог амонію іона. 
ГІДРОЛАЗИ — клас ферментів, 
що каталізують процеси гідролі¬ 
тичного (за участю води) розще¬ 
плення хімічних зв’язків складних 
органічних речовин у тваринних 
і рослинних організмах. Віді¬ 
грають дуже важливу роль в усіх 
видах обміну речовин. За типом 
гідролізу зв’язків Г. поділяють на 
карбогідрази, естерази, протеази 
(див. Протеолітичні ферменти). 
ГІДРОЛІЗ (від гідро... і грец. Хб- 
сгі£ — розклад) — обмінний роз¬ 
клад між речовиною і водою. Г.— 
окремий випадок сольволізу, зу¬ 
мовлений дисоціацією молекул во¬ 
ди та розчиненої в ній речовини на 
іони. Особливо важливим є Г. 
солей, що відбувається звичайно 
за схемою: АВ + НОН АОН + 
+ НВ, де АВ — речовина, яку 
гідролізують, АОН і НВ— продук¬ 
ти Г. Стан рівноваги цієї реакції 
може бути зсунутий праворуч вна¬ 
слідок утворення малодисоційова- 
них або важкорозчинних (а також 
летких) к-т чи основ, напр. 
МН4Н03 + НОН ИН4ОН + 
4- ЬШ03. В даному разі Г. відбу¬ 
вається внаслідок утворення мало- 
дисоційованої основи ЬШ4ОН і 
розчин набуває кислої реакції. 
Практично важливим є також Г. 
складних ефірів та вуглеводів. 
Напр.: СН3СООС2Н5 + НОН 

СНзСООН -і- С2Н5ОН; 
(С6Н,0О5)п “г яНОН яС6Ні206. 
Мірою Г. є ступінь Г.— величина, 
що показує відношення числа гід- 
ролізованих молекул до заг. числа 
молекул розчиненої речовини. 
Процес Г. широко застосовується в 
пром-сті, напр. Г. деревини — для 
одержання глюкози, ксилози, фур¬ 
фуролу, етилового та багатоатом¬ 
них спиртів; Г. жирів — для одер¬ 
жання мила та гліцерину і жирних 
к-т для вироби, мила. Г. мінералів 
приводить до змін у складі земної 
кори. Г. має також велике значен¬ 
ня для життєвих процесів у живих 
організмах. Див. також Гідроліз¬ 
на промисловість. 
Літ.: Несмеянов А. Н., Несмеянов 
Н. А. Начала органической химии, 
кн. 1—2. М., 1969—70; Бабко А. К., 
П’ятницький І. В. Кількісний аналіз. 
К., 1974. 1. В. П'ятницький. 

ГІДРОЛІЗНА ПРОМИСЛО- 
ВІСТЬ — галузь промисловості, 
що об’єднує виробництва, які ме¬ 
тодом гідролізу деревини й нехар- 
чової рослинної сировини вироб¬ 
ляють етиловий спирт, кормові 
дріжджі, глюкозу та ксиліт, фур¬ 
фурол, органічні кислоти, лігнін 
та ін. продукти. В СРСР виникла 
1935 (виготовляли тільки етиловий 
спирт), з 1943 організовано ви¬ 
роби. кормових дріжджів, 1944— 
46 — фурфуролу. На Україні Г. п. 
почала створюватися в роки довоєн¬ 
них п’ятирічок. На трьох невели¬ 
ких установках при олійницькому, 
шкіряному та консервному з-дах 
в Одесі і Криму виробляли фур¬ 
фурол. Після Великої Вітчизн. 
війни став до ладу Верхньодніпров¬ 
ський гідролізно-фурфурольний 
з-д, який випускає продукцію на 
базі комплексної переробки рос¬ 
линних відходів олійницького ком- 
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бінату. В 1964 введено в дію цех 
по вироби, гідролізних кормових 
дріжджів з нехарчової сировини на 
Білгород-Дністровській картонній 
ф-ці, 1965 збудовано найбіль¬ 
ший на Україні Запорізький гід¬ 
ролізно-дріжджовий з-д, що пе¬ 
реробляє с.-г. рослинні відходи та 
деревну тирсу. В 19/6 в республі¬ 
ці було вироблено 20 тис. т кормо¬ 
вих дріжджів, 380 т фурфуролу, 
63 млн. дал етилового спирту. 
Г. п.СРСР має потужну виробничу 
базу. Більша частина гідролізних 
підприємств кооперується з лісо¬ 
пильно-деревообробними, целю¬ 
лозно-паперовими та олійно-жи¬ 
ровими підприємствами. 

В. О. Лінчевська. 
ГІДРОЛІМФА (від гідро... і лім¬ 
фа) — рідина, що циркулює в ка¬ 
налах гастроваскулярної системи 
деяких кишковопорожнинних тва¬ 
рин. Переносить поживні речови¬ 
ни та продукти виділення. Склад 
Г. несталий, оскільки гастроваску- 
лярна система сполучається з вод¬ 
ним середовищем, у якому живуть 
ці тварини. 
ГІДРОЛІТАК — літак, пристосо¬ 
ваний до злітання з води і посадки 
на воду. Розрізняють Г. (мал.): 
поплавкові, що їх шасі являють 
собою поплавки з водонепроникни¬ 
ми відсіками; човнові (літаючі 
човни) — з корпусом у вигляді 
човна; поплавкові або човнові з 
колісним шасі для посадки на су¬ 
ходолі (див. «Амфібія»). Г. вико¬ 
ристовують для вантажо-пасажир- 
ських перевезень, розвідування ри¬ 
би, для рятувальних робіт на морі 
тощо. Перші Г., споруджені на 
поч. 20 ст. (Росія, Франція та ін. 
країни), являли собою звичайні 
(сухопутні) літаки, обладнані по¬ 
плавками. В Росії Г. оригінальної 
конструкції були створені 1911 
Я. М. Гаккелем (1874—1945) і 
0. С. Костовичем (1851—1916), 
у 1913 — Д. П. Григоровичем. 
В СРСР найпоширенішими є Г. кон¬ 
струкції Г. М. Берієва. 
ГІД РОЛ о гГч НА СТАНЦІЯ — 
установа Гідрометеорологічної 
служби СРСР, що здійснює спо¬ 
стереження й вивчення гідрологіч¬ 
ного режиму водойм. На Г. с. 
досліджують рівень і т-ру води, 
швидкість течії, мутність води в рі¬ 
ках, хім. склад, прозорість, напрям 
і швидкість мор. течій тощо. Є 
річкові, озерні, болотяні, водно- 
балансові, сніголавинні, селесто- 
кові (див. Сель), льодовикові, 
мор. Г. с. Вони мають спеціальні 
пости спостережень з відповідним 
обладнанням і приладами. 
ГІДРОЛОГГЧНІ ПРОГНОЗИ — 
наукове передбачення змін режиму 
річок, озер, боліт, морів, підзем¬ 
них вод. Розрізняють Г. п. водні 
(рівень повені, об’єм стоку тощо) 
і льодові (час замерзання і скре¬ 
сання водойми, товщина криги та 
ін.). Г. п. складають довготерміно¬ 
ві (більше як на 15 діб) і коротко¬ 
термінові. На Україні Г. п. режи¬ 
му річок складають Українське 
бюро погоди, ряд гідрометеороло¬ 
гічних обсерваторій та гідрометео¬ 
рологічних бюро гідрометслужби 
УРСР. 
ГІДРОЛбГІЯ (від гідро... і грец. 
Муо£ — вчення) — наука, що вив¬ 
чає гідросферу, її властивості та 

явища і процеси, що в ній відбува¬ 
ються. Складається з гідрології 
моря та гідрології суходолу. Гідро¬ 
логію моря поділяють на океано¬ 
логію і океанографію; гідрологію 
суходолу — на гідрологію річок 
(потамологію), озерознавство (лім¬ 
нологію), болотознавство (тель- 
матологію), гідрологію льодовиків 
(гляціологію), гідрологію підзем¬ 
них вод (гідрогеологію), повітряну 
гідрологію (гідроаерологію) та ін. 
У гідрології виділяють окремі на¬ 
укові дисципліни: гідрографію, 
інженерну гідрологію (гідрологіч¬ 
ні розрахунки), гідрологічні про¬ 
гнози та ін. Фіз. та хім. влас¬ 
тивості води як природного тіла 
вивчають гідромеханіка, гідрофі¬ 
зика, гідрохімія, гідробіологія 
та ін. 
Г. тісно пов’язана з ін. науками, які 
вивчають геогр. оболонку і, зокре¬ 
ма, діяльність вод на Землі, а са¬ 
ме — з метеорологією, грунтознав¬ 
ством, геоморфологією, фіз. гео¬ 
графією, геологією тощо. Як си¬ 
стема наук, знань Г. оформилася 
на поч. 20 ст. Визначення Г. як 
науки дав рос. вчений В. Г. Глуш- 
ков (1915). У галузі Г. працювали 
відомі рос. вчені Ю. М. Шокаль- 
ський, М. А. Великанов, Г. П. Калі- 
нін. Вагомий внесок у розвиток Г. 
зробили також укр. вчені Є. В. 
Опоков, А. В. Огієвський та ін. 
Осн. наук, проблемами сучас. Г. 
є розроблення наук, основ перероз¬ 
поділу водних ресурсів по терито¬ 
рії та в часі й оцінка можливих на¬ 
слідків такого перерозподілу; до¬ 
слідження кругообігу води на Зем¬ 
лі і вплив на нього діяльності лю¬ 
дини; вивчення хім. складу вод, 
його впливу на якість води і наук, 
обгрунтування системи контролю 
та заходів боротьби із забруднен¬ 
ням; встановлення оптимальних 
водних режимів на осушуваних і 
зрошуваних землях, обгрунтуван¬ 
ня протиерозійних заходів; роз¬ 
робка наук, основ комплексного 
використання і охорони водних 
ресурсів. Г. користується загально- 
геогр. і специфічними методами 
досліджень, основними з яких є 
експедиційний, стаціонарний, екс¬ 
периментальний, теоретичний. Г. 
має велике практичне застосуван¬ 
ня. Відомості про водні об’єкти 
необхідні для задоволення потреб 
мор. і річкового флоту, гідроенер¬ 
гетики, меліорації, пром. і кому¬ 
нального водопостачання, будів¬ 
ництва населених пунктів і гідро¬ 
споруд, мостобудування, рибного 
г-ва, водного спорту, відпочинку. 
Центром гідролог. досліджень 
в СРСР є Держ. гідрологічний 
ін-т (створений 1919 у Ленін¬ 
граді). Наукові дослідження з Г. 
на Україні проводять Гідрометео¬ 
рологічний український науково- 
дослідний інститут Державного 
комітету СРСР по гідоометеороло¬ 
гії і контролю природного середо¬ 
вища, н.-д. та проектні ін-ти М-ва 
водного г-ва СРСР і М-ва вод¬ 
ного г-ва УРСР, Гідробіології 
інститут АН УРСР, а також 
Одеський гідрометеорологічний 
ін-т, Укр. ін-т інженерів водного 
г-ва в Ровно, ін.вузи республіки. 
Результати досліджень з Г. пу¬ 
блікують у міжвідомчому наук. зб. 
чМетеорология, климатология и 

гидрология» та ін. 
Літ.: Соколов А. А., Чеботарев А. И 
Очерки развития гидрологии в СССР. 
Л., 1970; Давьідов Л. К., Дмитриева 
А. А., Конкина Н. Г. Общая гидроло¬ 
гия. Л., 1973; Основи загальної гід¬ 
рології. К., 1975. С. С. Левківський, 

В. І. Пелешенко. 

ГІДРОЛОКАТОР (від гідро... і 
локатор), гідролокаційна стан- 
ція — гідроакустичний прилад 
(станція) для одержання інформа¬ 
ції про підводні об’єкти за допо¬ 
могою звукових хвиль; засіб ак¬ 
тивної гідролокації. Осн. частини 

Гідролокатор (схема дії): 1 — генера¬ 
тор електричних імпульсів; 2 — елект¬ 
роакустичний перетворювач; З — під¬ 
водний об’єкт; 4 — підсилювач від¬ 
битих сигналів; 5 — індикатор інфор¬ 
мації. 

Г. (мал.): генератор електр. ім¬ 
пульсів заданої частоти (звичайно 
одиниць і десятків кілогерц); елек¬ 
троакустичний перетворювач (ан¬ 
тена) електр. імпульсів на звукові 
(зондуючі), що випромінюються у 
воду; підсилювач сигналів (ехосиг- 
налів), відбитих від об’єкта; ін¬ 
дикатор інформації про об’єкт 
(координати, розміри, швидкість 
тощо), яка міститься в ехосигналах. 
Далекість дії Г. у сприятливих умо¬ 
вах становить десятки кілометрів. 
Г. використовують у мореплавстві, 
визначаючи підводні перешкоди, 
при рибопром. розвідуванні, у 
військ, справі тощо. 

В. 1. Глазьев. 
ГІДРОЛОКАЦІЯ (від гідро... і 
локація) — галузь науки і техні¬ 
ки, пов’язана з теорією і засоба¬ 
ми одержання інформації про під¬ 
водні об’єкти за допомогою звуко¬ 
вих хвиль. Розрізняють Г. пасив¬ 
ну і активну. Пасивна Г. грунту¬ 
ється на прийманні й оброблянні 
звукових сигналів, випромінюва¬ 
них самими об’єктами (напр., під¬ 
водним човном). За допомогою ак¬ 
тивної Г. визначають наявність 
і характеристики (напр., швид¬ 
кість, розміри) об’єктів, випромі¬ 
нюючи у воду звукові (зондуючі) 
сигнали й аналізуючи сигнали 
(ехосигнали), відбиті від об’єк¬ 
та. Засобами пасивної Г. є шумо¬ 
пеленгатори (див. Пеленгатор), 
засобами активної Г.— гідролока¬ 
тори. В. І. Глазьев. 
ГІ^РОМЕЛ ІОРАТЙВНЕ БУДІВ¬ 
НІ ЙЦТВО — будівництво гідро¬ 
технічних споруд для цілей ме¬ 
ліорації; вид гідротехнічного бу¬ 
дівництва. Об’єктами Г. б. є 
зрошувальні системи, осушуваль¬ 
ні системи. Для обводнення те¬ 
риторій споруджують колодязі, 
ставки, канали, водопровідні ме¬ 
режі, поглиблюють та розширюють 
русла річок, зводять дамби, ва¬ 
ли тощо. Г. б. виконують спеціа¬ 
лізовані буд. організації. Тех. 
засобами є бульдозери, екскавато¬ 
ри, канавокопачі, каменезбиральні 
машини, скрепери, дреноукладачі 
тощо. В УРСР споруджено зрошу- 

ГІДРОМЕЛЮ- 
РАТИВНЕ 

БУДІВНИЦТВО 

Гідролітак поплавко¬ 
вий. 



зо 
ГІДРО¬ 
МЕТАЛУРГІЯ 

Гідрометрична 
вертушка. 

Гідромонітор для під¬ 
земних робіт: 1 — змін¬ 
на насадка; 2 — ствол; 
3 — кульовий шарнір; 
4 — верхнє (поворотне) 
коліно; 5 — нижнє (не¬ 
рухоме) коліно. 

Гідроподібні. Стебель¬ 
часта гідра в стадії 
лункування. 

вальні системи: Дністровську та 
Суворовську (Одеська обл.), Пів¬ 
ні чно-Рогачицьку (Запорізька об¬ 
ласть), Фрунзенську (Дніпропет¬ 
ровська обл.), Бортницьку (Київ, 
обл.), Північно-Кримський канал 
(Кримська та Херсонська обл.). 
Осушувальні системи створено в 
Українському Поліссі (Ровенська, 
Житомирська, Волинська обл.), 
у Прикарпатті та Закарпатті та ін. 

М. /. Губина. 
ГІДРОМЕТАЛУРГІЯ (від гідро... 
і металургія) — добування .мета¬ 
лів з руд, рудних концентратів або 
відходів виробництва водними 
розчинами хім. реагентів. Осн. 
процеси Г.: мех. обробка руд (дроб¬ 
лення, мокре і сухе подрібнення); 
вилуговування металів водними 
розчинами хім. реагентів; відо¬ 
кремлювання розчину від нероз- 

. чиненої частини; осаджування ме¬ 
талів або їхніх сполук з розчи¬ 
нів; переробка осаду. В разі по¬ 
треби подрібнену руду перед вилу¬ 
говуванням піддають випалу 
(окисному, відновному тощо), а 
розчини перед осаджуванням мета¬ 
лів — фільтрації й очищуванню 
від небажаних домішок, концент¬ 
руванню (згущенню) упарюванням 
і екстрагуванням. Г. використову¬ 
ють у вироби, цинку, міді, нікелю, 
кобальту, алюмінію, благородних і 
рідкісних металів, а також рід¬ 
кісноземельних елементів. Іноді, 
вдаючись до гідрометалургійних 
процесів, метали добувають безпо¬ 
середньо з рудних тіл (напр., під¬ 
земним вилуговуванням міді й 
урану). Г., на відміну від піроме¬ 
талургії, забезпечує вибіркове і 
комплексне добування металів з 
бідних і важкозбагачуваних руд. 
Добування металів гідрометалург. 
способами іноді знижує (порівня¬ 
но з пірометалургійними) собівар¬ 
тість продукції, зменшує забруд¬ 
неність навколишнього середови¬ 
ща, поліпшує умови праці. 

М. Г. Дешевих. 
ГІДРОМЕТЕОРИ (від гідро... і 
грец. цєтесора — атмосферні та не¬ 
бесні явища) — опади, що осаджу¬ 
ються з повітря на поверхні зем¬ 
лі і на поверхнях наземних пред¬ 
метів. До Г. відносять росу, іній, 
ожеледь, паморозь тощо. Див. та¬ 
кож Опади атмосферні. 
ГІДРО МЕТЕОРОЛОГ! ЧНА 
СЛУЖБА, ГМС — в СРСР держав¬ 
на організація, завданням якої є за¬ 
безпечення нар. г-ва всіма видами 
метеорологічної, гідрологічної та 
агрометеорологічної інформації, а 
також короткостроковими і довго¬ 
строковими прогнозами. Для цьо¬ 
го ГМС має мережу гідрометеоро¬ 
логічних станцій і постів, що про¬ 
водять регулярні спостереження 
над станом атмосфери, вод сухо¬ 
долу й морів, аерологічних станцій 
і станцій ракетного зондування 
для вимірювання метеорологічних 
параметрів високих шарів атмо¬ 
сфери. За допомогою штучних 
супутників Землі та космічних 
станцій одержують відомості про 
хмарний і сніговий покрив та 
ін. характеристики для всієї зем¬ 
ної кулі. ГМС збирає, узагальнює 
і поширює гідрометеорологічну 
інформацію для тер. СРСР, зару¬ 
біжних країн і акваторії Світового 
океану, а також аналізує інформа¬ 

цію з метою вивчення гідрометео¬ 
рологічних процесів і явищ, що 
відбуваються в атмосфері і на по¬ 
верхні Землі. Керує діяльністю 
ГМС Державний комітет СРСР по 
гідрометеорології і контролю при¬ 
родного середовища, якому підпо¬ 
рядковані республіканські (на Ук¬ 
раїні державну гідрометслужбу 
створено 1921) і тер. управління 
ГМС, відповідні н.-д. інститути, 
навчальні заклади. Управлінням 
ГМС підпорядковані бюро погоди, 
гідрометеорологічні обсерваторії, 
гідрометбюро, авіац. метеостан¬ 
ції, мережа станцій та постів для 
проведення спостережень. Наслід¬ 
ки наук, досліджень і спостере¬ 
жень ГМС публікують у виданнях 
н.-д. інститутів, у журналі «Метео- 
рология и гидрология» та спе¬ 
ціальних довідниках, щорічниках 
тощо. К. Т. Логвинов. 

ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО- 
ДбСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ, 
УкрНДГМІ — установа, що про¬ 
водить дослідження в галузі фізи¬ 
ки атмосфери, агрометеорології, 
синоптичної й динамічної метеоро¬ 
логії, кліматології і гідрології; 
вивчає також проблеми, пов’язані 
з забрудненням атмосфери. Підпо¬ 
рядкований Державному комітету 
СРСР по гідрометеорології і конт¬ 
ролю природного середовища. 
Засн. 1953 на базі Київ, гідроло¬ 
гічної обсерваторії та Київ. н.-д. 
геофізичної обсерваторії. Має 
(1979) три польові бази: експери¬ 
ментальний метеорологічний полі¬ 
гон (між Дніпропетровськом і Кри¬ 
вим Рогом), метеорологічну базу 
(с. Жовтневе Софіївського р-ну 
Дніпроп. обл.), а також гідроло¬ 
гічну базу в м. Богуславі Київ, 
обл. Результати наук, досліджень 
публікуються в збірниках праць, 
монографіях, спец, довідниках. 

К. Т. Логвинов. 

ГІДРОМЕТРИЧНА ВЕРТУШ¬ 
КА — прилад для визначення 
швидкості течії води. Фіксує швид¬ 
кості від 0,03 до 12 м/с. Дія Г. в. 
грунтується на залежності між 
швидкістю течії води та швидкіс¬ 
тю обертання лопатевого гвинта. 
Число обертів гвинта відлічує спец, 
механізм і передає спостерігачеві 
за допомогою електросигналів. 
ГІДРОМЕТРІЯ (від гідро... і грец. 
(ієтрєсо — вимірюю) — сукупність 
методів визначення характеристик 
режиму водних об’єктів, вимірю¬ 
вання та обліку всіх вод земної 
поверхні. Спостереження прова¬ 
дять на гідрометричних станціях, 
де вимірюють швидкість течії, 
рівень води, глибину водойми 
тощо. 
ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ (від гід¬ 
ро... і механізація) — механізація 
земляних і гірничих робіт за допо¬ 
могою енергії водяного потоку. За¬ 
собами Г. (гідромоніторами, зем¬ 
лесосними снарядами тощо) руйну¬ 
ють (розмивають) грунт аоо гірсь¬ 
кі породи з утворенням водної 
суміші (пульпи), переміщують цю 
суміш (див. Гідравлічне транс¬ 
портування]), а також укладають 
грунт (гірську породу) у відвал або 
в тіло споруди. Г. використовують 
також при збагачуванні руд тощо. 
Перевагами Г. є потоковість і мож¬ 

ливість повної автоматизації ви¬ 
роби. процесу, висока продуктив¬ 
ність, невелика вартість і несклад¬ 
ність устаткування тощо. Обмежує 
застосування Г. мала продуктив¬ 
ність під час руйнування міцних 
порід, труднощі при роботі взим¬ 
ку, залежність від наявності вод¬ 
них ресурсів. Г. використовують у 
гідротех. і гідромеліоративному 
будівництві, гірничорудній пром- 
сті, у вироби, буд. матеріалів тощо. 
На Україні методом Г. споруджено 
греблі і захисні дамби ГЕС на Дніп¬ 
рі, виконано значні обсяги земля¬ 
них робіт на будівництві Північно- 
Кримського каналу, каналу Дні¬ 
про — Донбас та ін. В. М. Ткач. 

гідромеханіка (від гідро... і 
механіка) — розділ механіки, що 
вивчає рух і рівновагу практично 
нестисливих рідин та їхню взаємо¬ 
дію з твердими тілами. Поділяють 
на гідродинаміку і гідростатику. 
Під терміном «гідромеханіка» іно¬ 
ді розуміють гідроаеромеханіку 
в цілому. 
гідромеханіки інститут 
АН УРСР — науково-дослідна 
установа Академії наук УРСР. 
Організований 1926 у Києві на 
базі кафедри гідрології Київ, по- 
літех. ін-ту. В складі установи 
(1979) 10 відділів, дослідне вироби, 
і обчислювальний центр. Осн. на¬ 
прями роботи: вивчення закономір¬ 
ностей однорідних і стратифікова- 
них турбулентних течій і дво¬ 
фазних потоків у трубах, дії вітро¬ 
вих хвиль на споруди і береги, 
фільтрації води в пористих сере¬ 
довищах і сейсмостійкості великих 
гідротех. споруд; розроблення 
проблем гідромеханіки різних об’¬ 
єктів і апаратів з метою освоєння 
Світового океану. Ін-т є гол. уста¬ 
новою в УРСР з проблеми «Гідро¬ 
механіка». Видає республіканські 
міжвідомчі збірники «Гідроме¬ 
ханіка» та «Біоніка». В 1976 ін-т 
нагороджено Почесною грамотою 
Президії Верховної Ради УРСР. 

О. Я. Олійник. 

ГІДРОМОНІТОР (від гідро... і 
монітор) — апарат, яким створю- 
ють і спрямовують потужний стру¬ 
мінь води; один із засобів гідро¬ 
механізації земляних і гірничих 
робіт, руйнування і видаляння 
(змивання) застиглого шлаку, зо¬ 
ли тощо. Осн. частиною Г. (мал.) 
є ствол зі змінною насадкою, що 
формує водяний струмінь. Вода 
надходить у Г. під тиском з напір¬ 
ного трубопроводу. Розрізняють 
Г. для відкритих і підземних ро¬ 
біт, а також спец, призначення; 
врубові і змивні; з високим (4— 
6,5 МПа, або 40—65 кгс/см2) і 
низьким (1—1,5 МПа, або 10—15 
кгс/см2) тиском води; з ручним і 
дистанційним керуванням. 

В. Я Клименко. 

ГІДРОНАВТ (від гідро... і грец. 
Vа‘^3т1^є — мореплавець), аква¬ 
навт — спеціально підготовлена 
людина, яка може тривалий час 
(протягом багатьох діб) перебувати 
в підводній споруді або апараті, не 
виходячи на поверхню. Виконує 
підводні роботи і дослідження. 
ГІДРОПАРК (від гідро... і парк)— 
зона відпочинку, до складу якої 
входять ділянки землі з зеленими 
насадженнями, алеями, паркови- 



ми спорудами тощо та штучні або 
природні водоймища. Водойми¬ 
ща є важливими елементами ком¬ 
позиції всього комплексу і вико¬ 
ристовуються переважно для водно¬ 
го спорту та купання. Серед най¬ 
більших — Г. в Києві на лівому 
березі Дніпра (тер. бл. 2000 га, 
в т. ч. 500 га водної поверхні). 
ГІДРОПОДГБНІ, гідри (Нубгі- 
(1а) — ряд безхребетних тварин 
класу гідрозоїв. Тіло (довж. до 
1 см) видовжене, циліндричне. 
Одним кінцем тіла (підошвою) Г. 
прикріплюються до субстрату, на 
протилежному кінці міститься рот, 
оточений щупальцями з жалкими 
клітинами (див. Кнідобласти), що 
служать для захисту і допомага¬ 
ють Г. здобувати їжу (черви, рач¬ 
ки, личинки комах тощо). Роз¬ 
множуються пупкуванням та ста¬ 
тевим шляхом. Бл. 10 видів, по¬ 
шир. у прісних водах по всій зем¬ 
ній кулі. В СРСР, зокрема УРСР, 
зустрічаються стебельчаста гідра 
(РеїтаїоЬубга оіівасііз), звичай¬ 
на гідра (Нубга уці^агіз), зелена 
гідра (СЬІогоЬубга уігібіз) та інші. 
ГІІДРОПбн ІКА (від гідро... і грец. 
я6\ч>£ — праця) — вирощування 
рослин без грунту на водному роз¬ 
чині поживних солей (метод водних 
культур) або на штучних замінни¬ 
ках грунту (метод піщаних або 
гравійних культур), які періодич¬ 
но зволожують водним розчином 
мінеральних добрив та мікроеле¬ 
ментів. Уперше склад поживного 
розчину для Г. запропонував 1860 
нім. вчений В. Кноп. Завдяки 
роботам вітчизн. вчених К. А. 
Тімірязєва, Д. М. Прянишникова, 
П. С. Косовича, К. К. Гедройца та 
ін. методи водних і піщаних куль¬ 
тур увійшли у практику лаборатор¬ 
них досліджень. В СРСР, у т. ч. 
на Україні, Г. застосовують гол. 
чин. для вирощування в теплицях 
овочів, зелених вітамінних кормів, 
квітів. Великі площі теплиць за¬ 
йняті під Г. в приміських зонах 
Москви, Ленінгпада, Києва, Риги, 
Свердловська та ін. промислових 
центрів СРСР Г. особливо вигідна 
і необхідна на Крайній Пн., в пу¬ 
стелях і напівпустелях, на кораб¬ 
лях далекого плавання, в Антарк¬ 
тиді. 

Ю. О. Дюкарев, Ф. Я. Попович. 
ГІДРОСЛіЬДИ — група породо¬ 
утворюючих мінералів класу си¬ 
лікатів, які є проміжними про¬ 
дуктами між слюдами і глинис¬ 
тими мінералами. Утворюються 
внаслідок вивітрювання виверже¬ 
них і метаморфічних гірських по¬ 
рід та гідротермальним шляхом. 
До Г. належать гідромусковіт, 
гідробіотит, вермікуліт, глауко¬ 
ніт та ін. 
ГІДРОСТАТ (від гідро... і грец. 
атато£ — стоячий, нерухомий) — 
апарат, що його спускають на тро¬ 
сі з судна-бази для підводних 
досліджень і робіт. Являє собою 
кулясту або циліндричну камеру 
(із склопластиків, алюмінієвомаг- 
нієвих сплавів та ін.), де розміщу¬ 
ються 1—3 оператори. Г. (мал.) 
обладнують пристроями для са¬ 
мостійного спливання, для спосте¬ 
режень і досліджень під водою, для 
регенерації (відновлення власти¬ 
востей) повітря, кінофотоапарату- 
рою, світильниками. Іноді на Г. 

встановлюють маніпулятори, яки¬ 
ми керують зсередини апарата, 
гребні гвинти, що забезпечують не¬ 
значні переміщення під водою. 
Для телефонного зв’язку і пода¬ 
вання електр. енергії використо¬ 
вують кабель. Глибина занурення 
Г. понад 600 м. 

ГІДРОСТАТИКА (від гідро... і 
статика) — розділ гідромеханіки, 
який вивчає умови і закономірнос¬ 
ті рівноваги рідин під дією при¬ 
кладених до них сил, а також 
діяння рідин, що перебувають у 
стані спокою, на занурені в них 
тіла і стінки посудин. Один з осн. 
законів Г.— Архімеда закон. За¬ 
кони Г. застосовують при розра¬ 
хунках гідротех. споруд, кораблів, 
гідравлічних машин тощо. 
ГІДРОСУЛЬФАТИ — кислі солі 
сірчаної кислоти Н2504. Непра¬ 
вильна назва— бісульфати. У твер¬ 
дому стані відомі лише Г. лужних 
металів (КН504, КаН504), які при 
нагріванні втрачають воду, перетво¬ 
рюючись на дисульфати (К25207, 
Ка25207), що їх раніше наз. піро- 
сульфатами. Дисульфати при 
дальшому нагріванні перетворю¬ 
ються на сульфати. Г. використо¬ 
вують для переведення нероз¬ 
чинних оксидів (Аі203, Ре203 та 
ін.) у розчинні сульфати (способом 
сплавлення). 
ГІДРОСУЛЬФІТИ — кислі солі 
сірчистої кислоти Н2503. В твер¬ 
дому стані відомі тільки Г. лужних 
металів (КаН503, КН503). Усі Г. 
добре розчинні у воді, мають від¬ 
новні властивості, легко окислю¬ 
ються киснем повітря, розклада¬ 
ються к-тами з виділенням 502. Г 
натрію застосовують як відновник, 
для відбілювання різних мате¬ 
ріалів, Г. кальцію — для одер¬ 
жання целюлози з деревини. 

ГІДРОСФЕРА (від гідро... і грец. 
стфаїра — куля) — сукупність усіх 
вод (океани, моря, ріки, озера, бо¬ 
лота, льодовики, сніговий покрив, 
підземні води тощо), які у вигляді 
перервної водяної оболонки охоп¬ 
люють Землю. Г. вкриває 71% 
поверхні земної кулі. Хім. склад 
Г. наближається до серед, складу 
мор. води. Г. перебуває у постій¬ 
ній взаємодії з атмосферою, лі¬ 
тосферою та біосферою. Вважа¬ 
ють, що у Г. зародилося життя на 
Землі. 
ГІДРОТЕРАПІЯ (від гідро... і 
терапія) — те саме, що й водолі¬ 
кування. 

ГІДРОТЕРМАЛЬНІ РОД0ВИ- 
ЩА — група родовищ корисних 
копалин, що утворилися з осадків 
гідротерм (гарячих водних розчи¬ 
нів). Відкладання мінеральної 
речовини Г. р. відбувається при 
зниженні т-ри і хім. взаємодії 
гідротерм з навколишніми порода¬ 
ми. З Г. р. добувають кольорові, 
рідкісні, благородні й радіоактив¬ 
ні метали, дорогоцінне каміння 
(гірський кришталь, турмалін, 
топаз, берил), азбест, магнезит, 
барит, графіт, гідрослюди тощо. 
ГІДРОТЕХНІКА (від гідро... і 
техніка) — наука про водні ре¬ 
сурси, використання їх та боротьбу 
з руйнівною дією води за допо¬ 
могою гідротех. споруд, устатку¬ 
вання і пристроїв; галузь техніки. 
Як наука Г. спирається на гідро¬ 

логію, гідрогеологію, гідравліку, 
гідромеханіку, на інженерно-бу¬ 
дівельні науки — механіку грун¬ 
тів, будівельну механіку, теорію 
пружності, інженерну геологію, 
технологію буд. вироби, тощо. Г. 
вивчає вплив водяних потоків на 
гідротехнічні споруди і річища, 
способи захисту від руйнівної дії 
води; розробляє методи регулю¬ 
вання річкового стоку; досліджує 
фільтрацію води крізь грунти, 
споруди і їхні основи; розробляє 
теорію стійкості гідротех. споруд 
та їхніх основ тощо. Теоретичні 
дослідження в галузі Г. дають змо¬ 
гу створювати методи розрахунку 
і конструювання гідротех. споруд, 
способи їх будування й експлуата¬ 
ції, користуючись лабораторним 
моделюванням і натурними випро¬ 
буваннями. Осн. напрямами прак¬ 
тичної Г. є: використання водної 
енергії (див. Гідроенергетика); ме¬ 
ліорація с.-г. земель; водопоста¬ 
чання пром. та ін. об’єктів; забез¬ 
печення судноплавства і лісоспла¬ 
ву на водних шляхах. До цих на¬ 
прямів належать також: відведен¬ 
ня надмірних, стічних і забрудне¬ 
них вод з територій населених пунк¬ 
тів і підприємств (див. Каналіза¬ 
ція); забезпечення належних умов 
для рибного г-ва; охорона водних 
ресурсів від виснаження й забруд¬ 
нення; захист населених пунктів, 
підприємств, споруд і с.-г. угідь від 
повені, зсуву берегів, утворення 
ярів тощо. Водні ресурси викори¬ 
стовують, як правило, комплексно, 
водночас розв’язуючи кілька водо- 
госп. завдань (див. Гідровузол). 
В СРСР розвиток Г. пов’язаний з 
дальшим освоєнням річок Сибіру, 
Середньої Азії і Далекого Сходу, 
будівництвом великих зрошуваль¬ 
них (напр., Каховської) і осушу¬ 
вальних систем, каскадів ГЕС на 
Волзі і Камі, протяжних каналів 
(напр., Великого Ставропольсько¬ 
го, Дніпро — Донбас), з реконст¬ 
рукцією і спорудженням глибоко¬ 
водних шляхів, зі зведенням вели¬ 
ких високоекономічних інж. спо¬ 
руд (див. Гідротехнічне будів¬ 
ництво), перекиданням стоків пн. 
річок у пд. райони СРСР, сибірсь¬ 
ких річок — в Середню Азію, Ду¬ 
наю — в басейн Нижнього Дніпра. 
Важливі роботи з гідротехніки 
виконали М. С. Лелявський, 
І. Г. Александров, Б. Є. Веденєєв, 
Б. Г. Гальоркін, М. М. Герсева 
нов, С. Я. Жук, Г. Й. Сухомел, 
Б. А. Пишкін та ін. 
На Україні дослідження в галузі 
Г. проводять Гідромеханіки ін- 

Гідропарк у Києві. 
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ГІДРОТЕХНІКИ 
І МЕЛІОРАЦІЇ 
УКРАЇНСЬКИЙ 
НАУКОВО- 
ДОСЛІДНИЙ 
ІНСТИТУТ 

ститут АН УРСР, Гідротехніки 
і меліорації український науково- 
дослідний інститут, Українсь¬ 
кий інститут інженерів водного 
господарства та ін. 
Літ.: Берг В. А. Основи гидротехни- 
ки. Л., 1963; Гришин М. М. Гидротех- 
нические сооружения. М., 1968; Сте- 
панов П. М., Овчаренко И. X., Игна- 
тенко С. И. Основи гидротехники и 
гидрологии. М., 1977. Б. /. Стрілець. 
ГІДРОТЕХНІКИ І МЕЛІОРА¬ 
ЦІЇ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКО¬ 
ВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ — 
установа в системі Міністерства 
меліорації і водного г-ва СРСР; 
головний у вирішенні питань з тех¬ 
нології будівництва зрошувальних 
і осушувальних систем в СРСР та 
гідротехніки і меліорації земель 
в УРСР. Створений 1929 у Києві 
на базі Північної і Південної до¬ 
слідно-меліоративних організацій 
Наркомзему УРСР. В ін-ті (1979) 
є 11 відділів; 8 лабораторій (гід¬ 
равлічна, буд. матеріалів, грун- 
тово-гідрохім. аналізів, меліора¬ 
тивних машин, земляних гідротех. 
споруд, автоматики, вимірюваль¬ 
них приладів, електронно-обчислю¬ 
вальних машин). Ін-т має експери¬ 
ментальні бази: Кримську і Ка- 
м’янсько-Дніпровську дослідно-ме¬ 
ліоративні станції, Сарненську 
н.-д. станцію по освоєнню осушених 
боліт та Сульське болотне дослід¬ 
не поле; є аспірантура, видається 
респ. наук.-технічний збірник ««Ме¬ 
ліорація і водне господарство» та 
збірник наукових праць ««Питання 
будівництва і експлуатації меліо¬ 
ративних систем». У 1976 при ін-ті 
створено проектно-технологічне бю¬ 
ро ««Водбудіндустрія». Діє ін-т під¬ 
вищення кваліфікації керівних 
кадрів системи Мінводгоспу СРСР. 

11. /. Коваленко. 
ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦ¬ 
ТВО — будівництво споруд, при¬ 
значених для використовування 
водних ресурсів або для боротьби 
з руйнівною дією водної стихії. 
До об’єктів Г. б. належать гідро¬ 
технічні споруди водного транс¬ 
порту, енергетичні, меліоративні 
(див. Гідромеліоративне будів¬ 
ництвю), водопостачання тощо. 
Особливостями Г. 6. є: складні 
умови, в яких перебувають гід¬ 
ротех. об’єкти, зазнаючи мех.. 
фіз. і хім. дії води; необхідність 
пропускати через будовані спору¬ 
ди воду, лід, іноді судна, Ліс та 
ін.; великі обсяги буд. робіт, що 
зумовлює значні строки зведення 
споруд та потребу у широкій ме¬ 
ханізації. Г. б. провадять переваж¬ 
но за індивідуальними проектами, 
враховуючи природні умови, вплив 
об’єктів на прилеглі території (за¬ 
топлення і підтоплення їх, пере¬ 
формування берегів) та ін. Особ¬ 
ливості Г. 6. визначають склад¬ 
ність його екон. обгрунтування, 
вибору типу та розмірів споруд, 
методів виконання буд. робіт тощо. 
Найефективнішим є комплексне 
Г. 6.— спорудження гідровузлів, 
які забезпечують розв’язання кіль¬ 
кох водогосп. завдань. При Г. 6. 
вдаються до підводно-технічних 
робіт, днопоглиблювальних робіт, 
кам'яних робіт, бетонних робіт, 
до робіт берегоукріпних (див 
Берегоукріпні споруди), рефулер¬ 
них (видаляння грунту у вигляді 
пульпи по грунтопроводу) ТОЩО. 

Літ.: Кудин С. Н. Гидротехнические 
сооружения. К., 1972; Дворкін Л. І. 
Матеріали для гідротехнічного будів¬ 
ництва. К., 1974. П. Є. Андрущик. 
ГІДРОТЕХНІЧНИМ БЕТбН — 
бетон для зведення споруд або їх¬ 
ніх частин, що постійно або періо¬ 
дично омиваються водою; вид важ¬ 
кого бетону. Компоненти Г. б.: 
в’яжучі речовини — переважно 
шлакопортландцемент, пуцолано¬ 
вий портландцемент, а також порт¬ 
ландцемент та його різновиди; 
заповнювачі — щебінь, гравій або 
галька розміром до 120—150 мм 
і більше, кварцовий пісок; добав¬ 
ки (ущільнюючі, пластифікуючі 
та ін.). Г. 6. характеризуєть¬ 
ся водостійкістю, водонепроник¬ 
ністю (витримує тиск води до 
0,2—1,2 МПа, або 2—12 кгс/см2), 
морозостійкістю (50—300 і біль¬ 
ше циклів поперемінного заморо¬ 
жування та відтавання), міцністю 
на стиск та розтяг відповідно до 50 
та 3,5 МПа (500 и 35 кгс/см2), не¬ 
значним виділенням тепла при 
твердненні. Г. б. застосовують для 
спорудження гребель, водоводів, 
градирень, басейнів тощо. 
гідротехнічний затвсЗр — 
рухома конструкція, якою частко¬ 
во чи повністю перекривають (від¬ 
кривають) водопропускні отвори 
гідротехнічних споруд. Розріз¬ 
няють Г. з. (мал.): поверхневі (на 

Гідротехнічні затвори: 1—6 — повер¬ 
хневі; 7 —12 — глибинні; 1 — плоский; 
2 — сегментний; 3 — вальцьовий; 4 — 
стояково-плоский; 5 — секторний; 6 — 
даховидний; 7 — глибинний плоский; 
8 — затвор-засувка; 9 — глибинний 
сегментний; 10 — циліндричний: 11 — 
дросельний: 12 — голчастий. 

гребені водозливної споруди) та 
глибинні; плоскі, сегментні, сек¬ 
торні, циліндричні та ін.; основні 
(робочі), ремонтні, аварійні, бу¬ 
дівельні, запасні; сталеві, дерев’я¬ 
ні, залізобетонні та з легких спла¬ 
вів. Затворами оперують за допо¬ 
могою стаціонарних та пересувних 
машин (лебідок, кранів, гідравліч¬ 
них підйомників). Г. з. викори¬ 
стовують для регулювання рівня 
води перед греблею (у верхньому 
б’єфі), витрат води, для пропус¬ 
кання суден, лісу, льоду тощо. 
ГІДРОТЕХНІЧНИЙ ТУНІЛЬ — 
підземний тунель з безнапірним або 

напірним рухом води; вид водо• 
воду. Споруджують Г. т. у земній 
корі, не видаляючи грунт, що ле¬ 
жить над ним. Розрізняють Г. т. 
енергетичні, якими підводять воду 
до ГЕС або відводять її, а також 
зрошувальні, водопровідні, судно¬ 
плавні, лісосплавні, водоскидні, 
будівельні (для тимчасового від¬ 
ведення води при спорудженні гід¬ 
ровузлів) та комплексні. Форма 
поперечного перерізу безнапірних 
Г. т. здебільшого овальна, прямо¬ 
кутна, підково- та коритоподібна, 
напірних Г. т.— кругла. Облицьо¬ 
вуючи тунелі спец, конструкціями 
з бетону, залізобетону або металу, 
надають їхнім стінкам водонепро¬ 
никності та зменшують шорсткість, 
запобігають руйнуванню та дефор¬ 
муванню навколишніх порід. Г. т. 
споруджують, якщо відкрите вий¬ 
мання грунту з певної ділянки зем¬ 
лі, її обхід, а також прокладання 
відкритого водоводу недоцільне 
В СРСР до найбільших належать 
тунелі: енергетичний Чарванський 
в Узб. РСР (діаметр 12, довж. 
774 м), зрошувальний на Великому 
Ставропольському каналі (діа¬ 
метр 10 м, довж. 11 км), водопро¬ 
відний Ялтинський (діаметр 2,4 м, 
довж. 7,2 км) та ін. 

Н. М. Ткач 

ГІДРОТЕХНІЧНІ СПОРУДИ — 
споруди, призначені для викори¬ 
стання водних ресурсів або бороть¬ 
би з руйнівною дією води. Розріз¬ 
няють Г. с. заг. і спец, призначен¬ 
ня. До Г. с. заг. призначення нале¬ 
жать: споруди, що затримують во¬ 
ду та створюють перепад рівнів 
води (греблі, дамби); водозабірні 
споруди; водоводи; водоскидні спо¬ 
руди; регуляційні споруди. Г. с. 
спец, призначення є: споруди для 
використання водної енергії (напр., 
будинки ГЕС, напірні басейни), 
споруди водного транспорту (суд¬ 
ноплавні шлюзи, суднопідіймачі, 
причальні споруди, пірси, маяки, 
лісоспуски тощо); гідромеліора¬ 
тивні комплекси (напр., магістраль¬ 
ні та розподільні зрошувальні ка¬ 
нали, шлюзи-регулятори зрошу¬ 
вальних та осушувальних систем, 
відстійники, дренажі); споруди 
для водопостачання та каналіза¬ 
ції (каптажі, насосні станції, 
водонапірні башти, очисні спору¬ 
ди та ін.). До Г. с. спец, призначен¬ 
ня належать також споруди для 
рибного господарства (напр., ри- 
бопідйомники, рибопропускні спо¬ 
руди, рибоводні ставки й басейни). 
Г. с. бувають річкові, морські й 
озерні; наземні та підземні; в разі 
потреби їх об’єднують у гідро¬ 
вузли. В СРСР до найбільших Г. с 
належать судноплавні канали Вол¬ 
го-Донський (101 км), Біломорсь¬ 
ко-Балтійський (227 км), канали 
для водопостачання Дніпро — Кри¬ 
вий Ріг (41,6 км), Сіверський До¬ 
нець — Донбас (131,6 км), Дні¬ 
про — Донбас (125 км), зрошуваль¬ 
ні канали Північно-Кримський 
(400 км). Каракумський (800 км) 
та ін. Див. також Гідротехнічне 
будівництво. Гідротехніка. 

Літ.: Гришин М. М. Гидротехнические 
сооружения. М., 1968; Кудин С. Н. 
Гидротехнические сооружения. К., 
1972; Коваленко П. И., Тугай А. М. 
Мелиоративньїе гидротехнические со» 
оружения К., 1974. М. 1. Губина. 
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ГІДРОТЙПІЯ (від гідро... і грец. 
тіЗяо£ — відбиток) — виготовлен¬ 
ня фотографічних кольорових зо¬ 
бражень з застосуванням водороз¬ 
чинних барвників. Полягає у по¬ 
слідовному перенесенні трьох част¬ 
ково пофарбованих зображень у 
вигляді желатинових рельєфів, 
покритих барвниками, на папір 
або плівку. Добре передає ко¬ 
льори зображення, забезпечує 
його стійкість проти вицвітання. 
Має особливе значення при масо¬ 
вому друкуванні кольорових кіно¬ 
фільмів. 
ГІДРОТОРАКС (від гідро... і 
грец. Осора| — груди) — скупчен¬ 
ня рідини незапального похо¬ 
дження (транссудату) в плевраль¬ 
них порожнинах. Виникає внаслі- 
ок порушення кровообігу при 

іахворюваннях серця, при деяких 
захворюваннях нирок, аліментар¬ 
ній дистрофії тощо. Здебільшого 
Г. спостерігається разом з загаль¬ 
ним набряком та скупченням ріди¬ 
ни в ін. порожнинах тіла. 
ГІДРОТУРБІНА, гідравлічна тур¬ 
біна — турбіна, що перетворює 
енергію води на механічну енер¬ 
гію обертового вала. Осн. робо¬ 
чими органами Г. є нерухоме сопло 
або напрямний апарат, яким водя¬ 
ний потік спрямовується на робоче 
колесо» і обертове робоче коле¬ 
со, де й перетворюється енергія 

Гідротурбіни: а — активна (ківшева): 
1 — робоче колесо; 2 — сопло; З — 
трубопровід надходження води; 4 — 
спеціальний двигун; 5 — голка; 
б — реактивна (проточна частина): 
1 — турбінна (спіральна) камера; 2 — 
напрямний апарат; 3 — робоче коле¬ 
со; 4 — відсмоктуюча труба 

цього потоку. За принципом дії 
Г. поділяють на активні турбіни 
(вільноструменеві) і реактивні тур¬ 
біни (напірноструменеві); за роз¬ 
міщенням вала робочого колеса — 
на вертикальні, горизонтальні і 
похилі. До найпоширеніших ак¬ 
тивних Г. належать ківшеві 
турбіни (мал.), робоче колесо яких 
являє собою диск, по обводу яко¬ 
го розміщено лопаті у вигляді по¬ 
двійних ковшів. Напрямним апара¬ 
том (одним або кількома соплами) 
струмінь води під атм. тиском з 
великою швидкістю підводиться 
до ковшів і з малою швидкістю 
під гим самим тиском сходить 
з колеса. Витрату води, а отже, 
і потужність турбіни регулюють 
голкою, що її переміщує спец, дви¬ 
гун. Потужність ківшевих Г. до 

250 МВт, діаметр робочого колеса 
0,35—5,2 м; робочий напір (різни¬ 
ця між рівнями води перед входом 
у гідравлічну силову установку 
і за нею) 40—250 (невеликі тур¬ 
біни) і 300—1700 м (великі турбі¬ 
ни). Реактивні Г. за напря¬ 
мом руху води в робочому колесі 
(по відношенню до його осі обер¬ 
тання) поділяють на осьові (пово¬ 
ротно-лопатеві, пропелерні) і не- 
осьові (радіально-осьові, діагональ¬ 
ні). Осн. елементами проточної 
частини реактивної Г. є: турбінна 
(спіральна) камера, що забезпе¬ 
чує рівномірне надходження води 
по всьому контуру напрямного 
апарата; напрямний апарат з про¬ 
фільованими лопатками, що ре¬ 
гулює витрату води (вона вихо¬ 
дить з апарата під тиском, вищим 
за атмосферний); робоче колесо 
(з поворотними або нерухомими ло¬ 
патями), вал якого з’єднано з ва¬ 
лом гідрогенератора; дифузорна 
відсмоктуюча труба, що зменшує 
швидкість води і тим самим дає 
змогу використовувати значну 
частину кінетичної енергії водяно¬ 
го потоку. Потужність поворотно- 
лопатевих Г. до 250 МВт, діаметр 
робочого колеса 1,0—10,5 м, ро¬ 
бочий напір 2—70 м; діагональних 
Г.— відповідно до 350 МВт, 2,5— 
7,65 м, 40—120 м; радіально-осьо¬ 
вих Г.— до 800 МВт, 0,35—8,5 м, 
2—200 (невеликі турбіни), 40— 
600 м (великі турбіни). Ккд най¬ 
досконаліших Г. 0,94—0,95. Г. за¬ 
стосовують на гідроелектростан¬ 
ціях. Ю. 1. Федулов. 

ГІДРОФГЗИКА (від гідро... і фі¬ 
зика) — розділ геофізики, що вив¬ 
чає фізико-механічні та ін. вла¬ 
стивості води і процеси, які від¬ 
буваються в морях, океанах та во¬ 
дах суходолу. Г. поділяється на 
фізику моря й фізику вод суходо¬ 
лу. Фізика моря досліджує вла¬ 
стивості морських течій, вітрові 
внутрішні хвилі, теплообмін, оп¬ 
тику, акустику, магнітні та елек¬ 
тричні явища в мор. басейнах. 
Засновником фізики моря є акад. 
В. В. Шулейкін. Гідрофізичні до¬ 
слідження в океані здійснюють за 
допомогою різних приладів, які 
встановлюють на науково-дослід¬ 
них суднах. Інтенсивно розвива¬ 
ється дослідження океану за до¬ 
помогою штучних супутників Зем¬ 
лі. В УРСР фізикою моря займа¬ 
ється Морський гідрофізичний 
інститут АН УРСР (м. Севасто¬ 
поль). Об’єктом дослідження фі¬ 
зики вод суходолу є річки, озера, 
водосховища, підземні води. 
Літ.: Глушков В. Г. Вопросьі теории 
и методи гидрологических исследова- 
ний. М., 1961; Шулейкин В. В. Физи- 
ка моря. М., 1968. Б. О. Нелепо. 

ГІДРОФІЛІЯ (від гідро... і грец. 
фіАесо — люблю) — запилення рос¬ 
лин за допомогою води. Властива 
справжнім гідатофітам (напр., 
кушир. різуха тощо). 
ГІДРОФІТИ (від гідро... і грец. 
фитбу — рослина) — вищі водяні 
рослини, прикріплені до грунту і 
занурені у воду нижньою частиною 
(напр., комиш, очерет, рогіз, ча¬ 
стуха та ін.). Г. ростуть у при¬ 
бережній смузі й на мілководді 
водойм, рідше — на болотах (ге¬ 
лофіти) та заболочених грунтах. 

ГІДРОФОБНИМ ПОРТЛАНД¬ 
ЦЕМЕНТ — цемент, який на від¬ 
міну від звичайного портландце¬ 
менту містить гідрофобні (водо- 
відштовхуючі) добавки. Такими 
добавками є асидол, милонафт, 
олеїнова к-та та ін., що їх вводять 
(0,06—0,3% від маси цементу) 
при помелі портландцементного 
клінкеру. Утворюючи на поверх¬ 
ні частинок цементу тонкі (мо¬ 
номолекулярні) плівки, вони змен¬ 
шують його гігроскопічність. При 
змішуванні бетонної суміші ці 
плівки легко здираються і не пе¬ 
решкоджають твердненню бетону. 
Бетони і буд. розчини на Г. п. ха¬ 
рактеризуються меншим водовби- 
ранням, більшою морозостійкістю 
та водонепроникністю, ніж на 
звичайному цементі. Г. п. застосо¬ 
вують в аеродромному, гідротех. 
та дорожньому будівництві, для 
облицьовування будинків тощо. 
ГІДРОФОН (від гідро... і грец. 
фсоуц — звук)— пристрій, що влов¬ 
лює звукові і ультразвукові коли¬ 
вання у воді і перетворює їх на 
електричні коливання. Найпоши¬ 
ренішими є Г., дія яких грунту¬ 
ється на електродинамічному (як 
у електродинамічному мікрофоні), 
п’єзоелектричному (див. П’єзоелек¬ 
трика) і магнітострикційному 
(див. Магнітострикція) ефектах. 
Г. застосовують у гідроакустиці 
для прослуховування підводних 
сигналів і шумів, для вимірюван¬ 
ня віддалі до певних об’єктів, а 
також як складові частини напрям¬ 
лених приймальних гідроакустич¬ 
них антен. 
ГІДРОХІМІЯ (від гідро... і хі¬ 
мія) — наука про хім. склад при¬ 
родних вод та його зміни у зв’язку 
з хім., фіз. та біологічними про¬ 
цесами, які відбуваються як у 
воді, так і в навколишньому сере¬ 
довищі. За об’єктом вивчення Г. 
є наукою географічною, оскільки 
гідрохім. режим водойм пов’яза¬ 
ний з фізико-геогр. умовами, але 
користується також і методами 
хім. та фіз. наук. Дані Г. викори¬ 
стовують для розв’язання питань 
водопостачання, охорони водних 
об’єктів від забруднення, очищен¬ 
ня й опріснення вод, при пошуках 
корисних копалин (нафти), у 
зв’язку з гідротех. будівництвом, 
меліорацією тощо. В УРСР дослі¬ 
дження з Г. проводять підрозділи 
гідрометслужби, н.-д. ін-ти АН 
УРСР (морський гідрофізичний, 
геолог, наук, колоїдної хімії і хі¬ 
мії води, біології пд. морів, гідро¬ 
біології та ін.). 
Літ.: Виноградов А. П. Введение в 
геохимию океана. М., 1967; Алекин 
О. А. Основи гидрохимии. Л., 1970; 
Пелешенко В. И. Оценка взаимосвязи 
химического состава различньїх типов 
природних вод. (На примере равнин- 
ной части Украйни). К., 1975. 

Б. О. Нелєпо. 
ГІДРОХІНОН, я-діоксибензол, 
С6Н4 (ОН)2 — двоатомний фенол. 
Безбарвні або світло-сірі сріблясті 
кристали; густ. 1358 кг/м3; ґпл 
170,3° С; розчинні у воді, спирті й 
ефірі. Водні розчини на повітрі 
швидко окислюються, буріють. 
Г.— сильний відновник. Г. одер¬ 
жують відновленням я-хінону, а 
також лужною плавкою я-фенол- 
сульфокислоти або я-хлорфенолу. 
Застосовують як проявник у фото- 

ГІДРОХІНОН 

Гідроциклон: 1 — пат¬ 
рубок надходження гід¬ 
росуміші; 2 — злив¬ 
ний отвір; 3 — насад¬ 
ка розвантажувального 
отвору. 

Гієновий собака. 

Гієнові. Смугаста 
й плямиста гієни. 

З УРЬ, і. з. 
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(. Гізель. 

графії,антиоксиданту хім.пром-сті 
(напр., стабілізатор стиролу), на¬ 
півпродукт у вироби, барвників, 
в аналітичній хімії у вигляді спо¬ 
луки з я-хіноном (хінгідрон) для 
визначення концентрації водневих 
іонів тощо. 
гідрохорГя (від гідро... і грец. 
хсозгсо — йду, поширююсь) — по¬ 
ширення плодів, насіння, спор та 
ін. зачатків рослин за допомогою 
води. Гідрохорні рослини мають 
ряд пристосувань (здуття й ви¬ 
рости на плодових або насінних 
оболонках, заповнені повітрям, то¬ 
що), що забезпечують плавучість 
їхніх зачатків. Г. властива здебіль¬ 
шого рослинам, що ростуть у воді 
або по берегах водойм (напр., ла¬ 
таттю, стрілолисту, осокам тощо). 
ГІДРОЦ£ЛЕ (від гідро... і грец. 
хцХц — пухлина), водянка яєч¬ 
ка — скупчення серозної рідини 
між пластинками вагінальної обо¬ 
лонки яєчка. Буває природженим 
і набутим, за перебігом — гострим 
і хронічним. Причини набутого Г.— 
травми, пухлини, запальні про¬ 
цеси яєчка (див. Орхіт) та його 
придатка (див.Епідидиміт), серце¬ 
ва декомпенсація, гострі інфекцій¬ 
ні процеси тощо. Осн. ознакою Г. 
є збільшення розмірів мошонки. 
Лікування: при гострому Г.— 
медикаментозне, рекомендується 
носити суспензорій: при хроніч¬ 
ному — хірургічне 
ГІДРОЦЕФАЛІЯ (від гідро... і 
грец. иєфаХл — голова), водянка 
головного мозку — збільшення 
кількості спинномозкової рідини 
в порожнині черепа. Буває при¬ 
родженою і набутою. Набута Г. 
спричинюється (звичайно у малих 
дітей) інфекційними захворюван¬ 
нями (менінгіт, менінгоенцефаліт), 
черепномозковими травмами, а 
також пухлинами мозку, гіпер¬ 
тензією, хворобами нирок тощо. 
Осн. ознака Г. у дітей — збільшені 
розміри і характерна форма черепа 
Лікування спрямоване на 
усунення причини захворювання. 
ГІДРОЦИКЛОН (від гідро., і 
грец. иохАсоу — той, що оберта¬ 
ється) — апарат, яким розділя¬ 
ють у водному середовищі частинки 
з різною масою. Апаратами тако¬ 
го типу є класифікатори, сепа¬ 
ратори і згущувачі (в них відо¬ 
кремлюють частину води). Найпо¬ 
ширеніші гідроциклони являють 
собою конуси з короткою цилінд¬ 
ричною частиною. При обертанні Г. 
частинки гідросуміші зі значною 
масою під впливом відцентрової 
сили потрапляють у периферійну 
частину апарата і по спіральній 
траєкторії переміщуються до роз¬ 
вантажувального отвору. Частинки 
з меншою масою зосереджуються у 
внутр. потоці і виносяться через 
зливний отвір. Г. застосовують у 
вугільній, гірничій та ін. галузях 
промисловості. Іл. с. 33. 

Г. Л. Майдуков. 

ГІДРОШАХТА — шахта, де ко¬ 
рисну копалину (переважно вугіл¬ 
ля) добувають засобами гідроме¬ 
ханізації. В межах шахтного (виїм¬ 
кового) поля Г. корисну копалину 
відокремлюють від масиву гідро- 
моніторами або механогідравліч¬ 
ними машинами, переміщують во¬ 
дою по похилих жолобах (сама 

пливом) або по трубах (під тиском) 
і перекачують на поверхню вугле¬ 
сосами або ерліфтами. Після збез¬ 
воднення і збагачування (відокрем¬ 
лення порожньої породи) корисну 
копалину відвантажують спожива¬ 
чам, а використану воду очищають 
від каламуті і спрямовують знову 
до гідромоніторів. Технологія про¬ 
ведення і кріплення гірничих ви¬ 
робок, допоміжний транспорт і 
провітрювання вибоїв на Г. майже 
такі самі, як і на звичайній шах¬ 
ті. Гідравлічний спосіб практично 
виключає пилоутворення, сприяє 
підвищенню продуктивності праці 
та зниженню собівартості корисної 
копалини, однак на Г. порівняно 
більші втрати корисної копалини, 
подрібнення її тощо. 

Д. Я. Прогнимак- 

ГІЄНОВИЙ СОБАКА (Ьусаоп 
рісіиз) — хижий ссавець родини 
собачих. Поширений в Африці. 
Довж. тіла до 1 м, вис. в холці 
0,6 м, маса до 25—ЗО кг. Забарв¬ 
лення чорно-вохристе, з жовтими 
і білими плямами, хвіст пухнастий, 
голова подібна до голови гієни. 
Живуть зграями (до 60 голів), у 
період розмноження — парами. 
Самка після 63—80-денної вагіт¬ 
ності народжує 6—8 малят. Трива¬ 
лість життя 9—10 років. Живлять¬ 
ся переважно антилопами, на яких 
полюють і вдень, і вночі. 1л. с. 33. 

К. А. Татаринов. 
ГІЄНОВІ ^Нуаепісіае) —родина 
хижих ссавців. Довж. тіла 100— 
166 см, маса 80 кг, тулуб кремез¬ 
ний, піднятий у холці, голова ве¬ 
лика з міцними щелепами, передні 
ноги довші від задніх. Шерсть 
груба, брудно-бурого кольору з 
темними смугами або плямами, 
вздовж хребта утворює високу гри¬ 
ву. Живляться Г переважно пад- 
лом. Активні вночі. Поширені в 
пустелях, напівпустелях та перед¬ 
гір’ях Африки, Передньої, Серед, 
та Пд. Азії та в Закавказзі. Відомо 
З роди (Нуаепа, Сгосиїа, Ргоіеіез) 
з 4 видами.* см угаста (Н. 
Ьуаепа), плямиста (С. сго- 
сиіа), берегова (Н. Ьгиппеа) 
гієни та земляний вовк 
(Р. сгі5Іаіи5), який живиться тер¬ 
мітами та ін. комахами. Викопні 
рештки відомі починаючи з міоце¬ 
ну; трапляються на території Ук¬ 
раїни до Києва включно. Іл. с. 33. 

В. О. Топачевський 
пень, Гюйєнн — історична об¬ 
ласть на Пд. Зх. Франції. В давни¬ 
ну мала назву Аквітанія і станови¬ 
ла частину Галлії. В 1 ст. до н. е. 
тер Г захопили римляни, в 5 
ст.— вестготи, в 6 ст.— франки. 
Після розпаду франкської дер¬ 
жави деякий час була незалежною. 
З 1137 — під владою Франції, з 
1152 — Англії. В 1453 її повернуто 
Франції. В 17—18 ст. Г. разом з 
Гасконню становила губернаторство 
Гієнь і Гасконь. В кін. 18 ст. тер. 
Г. увійшла до складу департамен¬ 
тів Жіронда, Ло, Дордонь, Аве- 
рон, частково Ло і Гаронна, 
Тарн і Гаронна. 
ГІЗА — місто в Єгипті. Див. Ель- 
Гіза. 
ГГЗЕЛЬ (Кисіль?) Інокентій [бл. 
1600—18 (28). XI 1683, Київ] — 
український освітній і церковний 
діяч, історик. Родом з Пруссії. 
Закінчив Києво-Могилянську ко¬ 

легію (1642), вчився також за кор¬ 
доном. У 1645—50 — професор і 
ректор (з 1646) Києво-Могилянсь- 
кої колегії, де читав курси філосо¬ 
фії, психології та ін. З 1650 — ігу¬ 
мен київських Кирилівського, з 
1652 — Миколаївського монасти¬ 
рів. У 1654 брав активну участь у 
переговорах про возз’єднання Ук¬ 
раїни з Росією. З 1656 — архіманд¬ 
рит Києво-Печерської лаври. Був 
одним з найосвіченіших діячів 
культури на Україні. Л. Барано- 
вич називав його чАрістотелем». 
Автор філос. праць «Твір про всю 
філософію» (1645—47), чМир з 
богом людині» (1669). Загалом 
філос. система Г. ідеалістична, 
але містить деякі матеріалістичні 
тенденції (про вічність матерії та 
ін.). Редагував чКиєво-Печерський 
патерик» (1661). Ряд дослідників 
вважав Г. укладачем <Синопсису> 
(1674). 
Літ.: Сумцов Н. Ф. Иннокентий 1'и- 
зель. чКиевская старина», 1884, №10; 
Нарис історії філософії на Україні. 
К., 1966. 

гіззАт Тазі Калімович Ісправж. 
прізв.— Гіззатов; 3 (15). IX 1895, 
с. Варзі-Омга, тепер Агризького 
р-ну Тат. АРСР — 7.III 1955, Ка¬ 
зань] — татарський рад. драма¬ 
тург, засл. діяч мистецтв РРФСР 
(з 1940) і Тат. АРСР (з 1939). Член 
КПРС з 1942. Перша п’єса — 
чСрібна монета» (1922). Автор 
п’єси чНайманець» (1925), драм 
чБішбуляк» (1932), чІскри» (1935), 
чПолум’я» (1940), комедій чСлав 
на епоха» (1936), чСміливі дівча¬ 
та» (1939). В роки Великої Вітчизн. 
війни і в повоєнний час написав 
п’єси чТаймасови» (1941), чСвя- 
щенне доручення» (1944), чСправж¬ 
ня любов» (1947), чЖертва егоїз¬ 
му» (1950—54) та ін. Нагородже¬ 
ний двома орденами чЗнак По¬ 
шани». 
ГГЗИ (Сиізе) — французький ари¬ 
стократичний рід, відгалуження 
дому герцогів Лотарінгії. В пері¬ 
од релігійних воєн 16 ст. Г. очо¬ 
лювали католиків. Генріх Г. 
(1550—88) був одним з організа¬ 
торів Варфоломіївської ночі (1572), 
керівником Католицької ліги 
1576. Після закінчення реліг. воєн 
Г. втратили могутність. 
ГІЗ(3 (Сиігоі) Франсуа-П’єр- 
Гійом (4.Х 1787, Нім — 12.ІХ 1874, 
Валь-Ріше) — французький держ. 
діяч, історик, член Франц. акаде¬ 
мії (з 1836). Не раз обіймав мі¬ 
ністерські посади в урядах Фран¬ 
ції, 1847—48 — прем’єр-міністр. 
Політика Г. була підпорядкована 
інтересам великої буржуазії та 
збереження Липневої монархії. 
Після революції 1848 у Франції 
залишив політ, діяльність. У своїх 
істор. працях доводив, що гол. 
рушійною силою історії є класова 
боротьба. Проте класові відмін¬ 
ності зводив до майнових відносин, 
не визнавав класової природи 
бурж. суспільства, вороже ставив¬ 
ся до боротьби нар. мас. 
ГІКбРІЯ — рід рослин родини 
горіхових. Те саме, що й карія. 
ГІКСбСИ — група азіатських пле¬ 
мен, які бл. 1700 до н. е. вдерлися 
з Передньої Азії до Єгипту й за¬ 
воювали його. На поч. 16 ст. до 
н. е. в Єгипті почався визвольний 
рух проти Г., що привів за фараона 
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Яхмоса 1 (1584—59 до н. е.) до 
вигнання завойовників. Г. відсту¬ 
пили до Палестини; дальша доля 
їх невідома 
ГІЛАШВГЛІ Павло Георгійович 
(н. 2.У 1918, Тбілісі) — партійний 
і держ. діяч Груз. РСР. Член 
КПРС з 1939. Н. в сім’ї служ¬ 
бовця. З 1934 — слюсар-інстру- 
ментальник на вагоноремонтному 
з-ді в Тбілісі. З 1937—на комсо¬ 
мольській роботі. В 1939—45—в 
Рад. Армії, учасник Великої Віт- 
чизн. війни. В 1945—58 працював в 
апараті ЦК ЛКСМ Грузії, першим 
секретарем ряду райкомів і міськ¬ 
комів КП Грузії, в ЦК КП Грузії. 
В 1956 закінчив Вищу парт, школу 
при ЦК КПРС. В 1958—67 — інст¬ 
руктор ЦК КПРС. У 1967—72 — 
Голова Ради Міністрів Абх. АРСР. 
В 1972—76— перший секретар Тбі¬ 
ліського міськкому КП Грузії. З 
січня 1976 — Голова Президії Вер¬ 
ховної Ради Груз. РСР, заст. Голо¬ 
ви Президії Верховної Ради СРСР. 
З 1976 — член Центр, ревізійної 
комісії КПРС. Депутат Верховної 
Ради СРСР 8— 10 го скликань. На¬ 
городжений 2 орденами Жовтневої 
Революції, орденом Червоного 
Прапора, ін. орденами, медалями. 
ГГ/ІБЕРТА ОСТРОВЙ — острови 
у зх. частині Тихого ок., володін¬ 
ня Великобританії. Крім власне 
Г. о., включає частину о-вів Лайн, 
Фенікс та о. Ошен. Пл. понад 
850 км2. Нас. 52 тис. чол. (1973). 
Адм. центр — м. Баїрікі. Названі на 
честь англ. капітана Дж. Гілбер- 
га, який відвідав ці острови 1788. 
З 1892 — протекторат, з 1915 — 
колонія Великобританії. О-ви ко¬ 
ралового походження. Клімат еква¬ 
торіальний, жаркий і вологий, на 
Пд,— часті засухи. Чагарникова 
рослинність. Основа економіки — 
вирощування кокосової пальми та 
вироби, копри: добування фосфо¬ 
ритів 
гГлгуд (Сієіеші) Джон-Артур 
(н. 14.IV 1904, Лондон) — англій¬ 
ський актор і режисер. Навчався 
в Королівській академії драм, 
мист. З 1921 працював у театрах 
Лондона — <Олд Вік», Королів¬ 
ському гиекспірівському театрі, 
«Ліцеум», «Куінс» та ін. Ролі в 
п’єсах Шекспіра: Гамлет, Річард 
II. король Лір, Юлій Цезар та ін.; 
Сенеки: Едіп (однойменна траге¬ 
дія); Чехова: Трофімов, Гаєв 
(«Вишневий сад»), Треплєв і Три- 
горін («Чайка»), Вершинін («Три 
сестри») та ін. Поставив спектаклі 
за п’єсами Шекспіра, Чехова, тво¬ 

рами Достоєвського. Г. перший се¬ 
ред діячів англ. театру на практиці 
застосував Станіславського си¬ 
стему. Знімався в кіно. У 1964 
гастролював у Рад. Союзі. 
ГГЛЕЛЬС Еміль Григорович [н. 
6 (19). X 1916, Одеса] — російсь¬ 
кий рад. піаніст, нар. арт. СРСР 
(з 1954). Герой Соціалістичної 
Праці (1976). Член КПРС з 1942. 
Закінчив Одес. консерваторію 
(1935) та школу вищої майстернос¬ 
ті в Моск. консерваторії у Г. Ней- 
гауза (1938). Виступає з 1929 
З 1938 викладає в Моск. консер¬ 
ваторії (з 1952 — професор). На¬ 
городжений 3 орденами Леніна, 
ін. орденами, а також медалями. 
Ленінська премія, 1962. Держ. 
премія СРСР, 1946. 
ГІ ЛЕЯ (від грец. гЗХц — ліс) — 
вологі тропічні ліси у Пд. Америці, 
гол. чин. у бас. Амазонки. Для рос¬ 
линності Г. характерні епіфіти, 
багато ендеміків. Велика кількість 
кактусів, ліан тощо. Тут ростуть 
какао, каучукове дерево та ін. 
Ліси типу Г. є також у Африці, 
Пд.-Сх. Азії, Океанії. 
ГІЛЛЯСТОВУСІ РАКОПОДІБ¬ 
НІ (Сіабосега) — підряд (за дея¬ 
кими авторами — ряд) нижчих 
ракоподібних. Тіло (довж. 0,1— 
10 мм) поділяється на голову і 
тулуб, частково або цілком вкри¬ 
те двостулковим хітиновим щит¬ 
ком. Антенули невеликі, антени 
(вусики) добре розвинені, двогіл- 
лясті, з щетинками, служать для 
плавання. Живляться водоростя¬ 
ми, бактеріями, часточками дет¬ 
риту. Розмноження статеве з чер¬ 
гуванням кількох партеногенетич- 
них (див. Партеногенез) і одного 
двостатевого покоління (див. Гете¬ 
рогонія). Бл. 400 видів, поширених 
переважно в прісних водах. На 
Україні — бл. 90 видів, з них 
найвідоміші: дафнія звичайна, бос- 
міна довгоноса (Возшіпа Іоп^іго- 
5ІГІ5) та ін. Г. р. є поживою 
багатьох риб. М. Л. Підгайко. 

ГГЛМОР (Сіїтоге) Мері (16.VIII 
1865, поблизу м. Гоулоерна, Но¬ 
вий Півд. Уельс — З.ХИ 1962, 
Сідней) — австралійська письмен¬ 
ниця і громад, діячка. В 1893— 
99 брала участь у створенні 
комуни «Нова Австралія» в Пара¬ 
гваї, до 1902 жила в Аргентіні, 
1902 повернулася в Австралію. 
Протягом 23 років співробітничала 
в профспілковій газ. «Уоркер» 
(«Робітник»). Осн. теми творчості 
Г.— життя австрал. трудящих, за¬ 
хист їхніх прав, боротьба за мир. 

Авторка збірок поезій «Палке сер¬ 
це» (1918), «Дикий лебідь» (1930), 
«Поля боїв» (1939), «За батьківщи¬ 
ну Австралію» (1945). 
ГІЛ030/3 М (від грец. гЗХц, тут — 
речовина, матерія і — життя)— 
філософське вчення, за яким здат¬ 
ність відчувати нібито притаманна 
всій матерії. Термін запровадже¬ 
но у 17 ст. Але гілсзоїстичне пояс¬ 
нення ряду явищ зустрічається ще 
у давньогрец. філософів (Фалес, 
Анаксімандр, Геракліт та ін.). 
Елементи Г. відроджуються у пра¬ 
цях Дж Бруно, Б. Спінози, 
філос. системах франц. матеріа¬ 
лістів 18 ст. (Д. Дідро, Ж.-Б.-Р. 
Робіне, Ж.-О. де Ламетрі та ін.). 
Г. нерідко виступав як форма про¬ 
яву матеріалістичного світогляду. 
В дійсності відчуття є власти¬ 
вістю лише високоорганізованої 
органічної матерії. 
ГІЛДКИ — застаріла назва наро¬ 
ду нівхів. 
гілДн — історична область в Іра¬ 
ні на пд.-зх. узбережжі Каспійсь¬ 
кого м. У 8 ст. до н. е. — 6 ст. н. е. 
тут жило плем’я гелів, предків 
сучас. гілянців (звідси назва об¬ 
ласті). У 8—9 ст. Г. (за винятком 
гірської частини) завоювали араби. 
В 1307—70 Г. перебував під вла¬ 
дою монголів. З 1370 до 16 ст. у сх. 
частині Г. існувала д-ва Сеїдів. 
З поч. 16 ст. Г.— у складі Ірану. 
В 1909 був одним з важливих цент¬ 
рів Іранської революції 1905—11. 
В період піднесення нац.- визволь¬ 
ного руху в Ірані (1918—22), спря¬ 
мованого проти англ. імперіалістів, 
в одному з міст Г.— Решті з 5.VI 
1920 до 29.IX 1921 існувала т. з. Гі- 
лянська республіка. 
ПЛАНЦІ — народ, який живе в 
Ірані. Чисельність — 1,9 млн. чол. 
(1975, оцінка). Мова — гілянська, 
належить до іранських мов. За ре¬ 
лігією Г.— мусульмани-шиїти 
(див. Шиїзм). Г.— корінні жителі 
краю. Осн. заняття — землеробст¬ 
во, яке у прибережних районах по¬ 
єднується з рибальством, а в гір¬ 
ських — з скотарством і лісовим 
промислом. У минулому в Г. була 
високорозвинута кустарна обробка 
шовку. 
ГІЛЯРОВ Меркурій Сергійович 
[н. 22.11 (6.III) 1912, Київ] — рад. 
зоолог, акад. АН СРСР (з 1974). 
Закінчив Київ, ун-т (1933).З 1934— 
на наук, роботі у Всесоюзному 
ін-ті каучуконосів та Ін-ті еволю¬ 
ційної морфології й екології АН 
СРСР; одночасно (1949—77) — 
професор Моск. пед. ін-ту ім. 
В. І. Леніна, з 1977 — Моск. держ. 
ун-ту. Осн. праці присвячені роз¬ 
робці заходів боротьби з грунтови¬ 
ми шкідниками, вивченню ролі 
тварин у грунтоутворенні, питан¬ 
ням еволюції, загальної екології 
та ін. Г. створив нову галузь біо¬ 
логії — грунтову зоологію. Голо¬ 
ва Нац. к-ту рад. біологів (з 1959), 
президент (з 1972) Всесоюзного 
ентомологічного т-ва. Нагородже 
ний двома орденами Трудового 
Червоного Прапора, ін. орденами, 
медалями. Держ. премія СРСР, 
1951, 1967. 
гілЯров Олексій Микитович 
[8 (20).XII 1855, Москва — 7.XII 
1938, Київ] — вітчизняний філо¬ 
соф, акад. АН УРСР (з 1922). 
Приват-доцент Моск. ун-ту (з 
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1885). З 1891 — професор філосо¬ 
фії Київ, ун-ту. Автор численних 
філос. праць, написаних з позицій 
ідеалізму. За рад. часу робив спро¬ 
би засвоїти вчення марксизму-лені- 
нізму. Про це свідчить, зокрема, 
розпочата ним 1926, але незакін- 
чена праця «Схема історії філосо¬ 
фії у висвітленні історичного ма¬ 
теріалізму». 
ГІЛЯРОВСЬКИЙ Володимир 
Олексійович [26.XI (8.XII) 1853, 
маєток у Вологод. губ.— 1.Х 1935, 
Москва] — російський рад. пись¬ 
менник. Почав друкуватися 1873. 
Перша кн. «Люди нетрів» (1887) — 
про тяжке життя трудового наро¬ 
ду — спалена за вказівкою царсь¬ 
кої цензури. Поеми «Стенька Ра¬ 
зін», «Запорожці» — про роман¬ 
тику героїчної боротьби нар. мас. 
Автор серії мемуарних творів 
«Москва і москвичі» (1926), «Мої 
блукання» (1928), «Люди театру» 
(вид. 1941). Після подорожі по 
Україні видав кн. «На батьківщи¬ 
ні Гоголя» (1902). Г. переклав кіль¬ 
ка віршів Т. Шевченка. 
Те.: Сочинения, т. 1—4. М., 1967. 
ГІЛЯРбВСЬКИИ Михайло Ва¬ 
сильович (н. 14.VIII 1934, с. Те- 
лятин, тепер Люблінське воєвод¬ 
ство ПНР) — український рад. ре¬ 
жисер, засл. діяч мист. УРСР 
(з 1969). Після закінчення 1960 
Київ, ін-ту театр, мистецтва пра¬ 
цював режисером у театрах Черні¬ 
гова, Ніжина, Дрогобича, Львова, 
Києва. З 1976 — гол. режисер 
Кіровогр. укр. муз.-драм, теат¬ 
ру ім. М. Л. Кропивницького. 
Поставив спектаклі: «Блакитна 
троянда» Лесі Українки, «Не суди¬ 
лось» Старицького, «Сторінка 
щоденника» Корнійчука, «Живий 
труп» Л. Толстого, «Діти сонця» 
Горького, «Король Лір» і «Отелло» 
Шекспіра. 
ГІЛЬБЕРТ (НіІЬегі) Давід (23.1 
1862, Велау, поблизу Кенігсбер¬ 
га — 14.11 1943, Геттінген) — ні¬ 
мецький математик. Закінчив Ке¬ 
нігсберзький ун-т, 1893—95 — 
його професор, 1895—1933 — про¬ 
фесор Геттінгенського ун-ту. Осн. 
праці — з теорії інваріантів, чи¬ 
сел теорії, функцій теорії, основ 
геометрії, диференціальних рів¬ 
нянь, інтегральних рівнянь, за¬ 
дач математичної фізики, об¬ 
грунтування математики та мате¬ 
матичної логіки за допомогою 
аксіоматичного методу. Перебу¬ 
ваючи під впливом ідеалістичної 
філософії І. Канта та позитивіз¬ 
му, Г. вірив у обмеженість Все¬ 
світу і через це заперечував пра¬ 
вомірність використання в науці 
матем. нескінченності. Методоло¬ 
гічні помилки Г. стали джерелом 
формалізму в математиці. 
Те.: Рос. перекл.— Основания 
геометрии. М.—Л., 1948; Наглядная 
геометрия. М. — Л., 1951 [у співавт.]. 
Літ.: Бородін О. І.ч Бугай А. С. Біо¬ 
графічний словник діячів у галузі ма¬ 
тематики. К., 1973. 
ГІЛЬБЕРТ (Джілберт; СіІЬегі) 
Уїльям (24. V 1544, Колчестер — 
ЗО.XI 1603, Лондон або Колчес- 
тер) — англійський фізик, при¬ 
дворний лікар королеви Єлизаве¬ 
ти І. Навчався в Кембріджі й Окс¬ 
форді. Побудував першу теорію 
магнітних явищ. Довів, що Земля є 
великим магнітом, і висловив дум¬ 
ку, що її магнітні полюси збіга¬ 

ються з географічними. Г. встано¬ 
вив, що, крім янтарю, властивість 
притягувати після натирання лег¬ 
кі предмети мають багато ін. тіл, 
які він назвав «електричними» 
(грец. мовою янтар — електрон), 
уперше ввівши цей термін у науку. 
Критикуючи Арістотеля, висту¬ 
пав на захист геліоцентричної си¬ 
стеми М. Коперника. 
ГІЛЬБЕРТ, Г6, ОЬ — одиниця 
магніторушійної сили в Гаусса сис¬ 
темі одиниць і системі СГСМ. 
1 Г6 = 0,795775 А (див. Ампер). 
Названо за ім’ям У. Гільберта. 
ГІЛЬБЕРТА ПРОБЛЕМИ—двад¬ 
цять три математичні проблеми, 
сформульовані Д. Гільбертом 1900 
на Міжнар. матем. конгресі в Па¬ 
рижі. Вони стосуються множин 
теорії, чисел теорії, алгебри, гео¬ 
метрії, теорії диференціальних рів¬ 
нянь, топології. Більшість Г.п. роз¬ 
в’язано; решта потребує дальшого 
грунтовного дослідження. Великий 
вклад у розв’язання Г. п. внесли 
рад. математики В. І. Арнольд, 
С. Н. Бертитейн, І. М. Виногра- 
дов, О. И. Гельфонд, В. М. Глуш- 
ков, А. М. Колмогоров, П. С. 
Новиков, І. Г» Петровський, О. В. 
Погорєлов, Л. С. Понтрягін та ін. 
Серед іноз. учених, які займалися 
Г. п.,— нім. математики К. Зігель, 
М. Ден, американські — Г. Бузе- 
ман, А. Глісон, Д. Монтгомері, 
Л. Зіппін. 
Літ.: Проблеми Гильберта. М., 1969; 
Погорєлов А. В. Четвертая проблема 
Гильберта. М., 1974; Болтянский В. Г. 
Третья проблема Гильберта. М., 1977. 
ГІЛЬБЕРТІВ ПРбСТІР — нескін- 
ченновимірний евклідів простір. 
Названо за ім’ям Д. Гільберта. 
ГІЛЬВІК (Гійєвік; СиіІІУІс) Ежен 
(н. 5.VIII 1907, Карнак) — фран¬ 
цузький поет і перекладач. Член 
Французької компартії з 1942. 
Учасник Руху Опору. Літ. діяль¬ 
ність почав 1939, опублікувавши 
«Поему-діалог в пам’ять людям 
Іспанії». Заклик до боротьби проти 
фашизму прозвучав у збірках 
«Злами» і «Виконавчий лист» 
(обидві видані 1947). У зб. «Досяг¬ 
нути» (1949), «Жага життя» і 
«Смак миру» (обидві — 1951), 
«Земля для щастя» (1952), «Трид¬ 
цять один сонет» (1954) виступив 
проти соціальної несправедливості, 
закликав до боротьби за мир. Ав¬ 
тор зб. «Карнак» (1961), «Сфера» 
(1963), «Евклідові мотиви» (1967). 
У 1964 в Парижі в перекладах Г. 
вийшли збірка творів Т. Шевченка 
(34 вірші), повість «Художник» 
і уривки з «Щоденника» (переклав 
разом з Ж. Лафон). 
Те.' Укр. перек л.— [Віртії. 
«Всесвіт», 1966, № 7; [Вірші]. «Всес¬ 
віт», 1976, №5; Рос. перек л.— 
[Вірші]. В кн.: Френо, Гильвик. Из 
французской поззии. М., 1969. 

О. О. Миронов. 
гільгамЄш — напі в легендар¬ 
ний правитель м. У рука в Шумері. 
До нашого часу дійшли шумерські 
епічні пісні про Г. (від 3-го тис. 
до н. е.). Наприкінці 3-го — на 
поч. 2-го тис. до н. е. аккадською 
мовою створено епічну поему про 
Г. Легенди про Г. були поширені 
й у хеттів, хуритів та ін. народів. 
Іл. с. 38 
Літ.: Зпос о Гильгамеше. Пер. с аккад- 
ского. М. — Л., 1961; Епос про Гіль- 
гамеша. Перекл. з аккадської. «Все¬ 
світ». 1976, № 7. 

ГІЛЬДЕБРАНД (НіМеЬгапсі) 
Бруно (6. III 1812, Наумбург — 
29.1 1878, Ієна) — німецький бурж. 
економіст і статистик, один із 
засновників історичної школи 
вульгарної політичної економії. В 
своїх працях Г. розглядав політ, 
економію як науку описову. Ви¬ 
сунув т. з. істор. метод досліджен¬ 
ня екон. явищ, що зводився до 
підміни наук, аналізу емпіричним 
збиранням статистичних та істор. 
фактів. Виступав проти марксиз¬ 
му, заперечував капіталістичну 
експлуатацію, заг. екон. закони 
капіталізму; вороже ставився до 
ідей соціалізму. 
гільденштЄдт (Гюльденштедт) 
Антон-Йоганн [26.ІУ (7.У) 1745, 
Рига — 23.III (З.IV) 1781, Петер¬ 
бург] — російський учений-при- 
родознавець, акад. Петерб. АН 
(з 1771). В 1768—74 як учасник 
академічних експедицій досліджу¬ 
вав Прикаспій, Кавказ, Слобід¬ 
ську й Лівобережну Україну. Вів 
щоденник та подорожні записки, 
в яких подав значні відомості про 
природу, економіку, торгівлю, по¬ 
бут населення України і Кавказу 
2- ї пол. 18 ст. Г. зібрав матеріал 
з історії Азова і Криму. 
Те.: Путешествие академика Гильден- 
штедта по Слободско-Украинской гу- 
бернии. X., 1892. 

ГІЛЬДІЇ (нім. Сіїсіе — корпора¬ 
ція, цех) — в широкому розумінні 
різні об’єднання населення в пе¬ 
ріод середньовіччя в Зх. Європі; 
у вузькому розумінні — об’єднан¬ 
ня купців. У Росії, в т. ч. і на Укра¬ 
їні, Г. як обов’язкові купецькі 
об’єднання засновано 1721 в усіх 
містах. Маніфест 17 (28). III 1775 
поділив купецтво залежно від 
майнового стану на три Г. В 1863 
3- ю Г. було ліквідовано. З 1898 
скасовано обов’язковість запису 
до Г. З того часу входження до 
Г. давало лише станові купецькі 
права. 
ГІЛЬ€Н (Сиіііеп; повне прізв.— 
Гільєн Батіста) Ніколас (н.10. 
VII 1902, Камагуей) — кубинсь¬ 
кий поет і громад, діяч. Член 
Компартії Куби з 1937. Перші 
вірші опублікував 1919. Учасник 
нац.-революц. війни ісп. народу 
1936—39. Героїзмові республікан¬ 
ців присвятив поему «Іспанія» 
(1937). В циклі «Усі пісні» (1947) 
відбито страждання і боротьбу тру¬ 
дящих Лат. Америки. У 19о4—59 
жив в еміграції Створив зб. вір¬ 
шів «Всенародний голуб» (1958) 
і цикл лірико-епічних елегій. Пое¬ 
ма «Добрий день, Фідель» (1960), 
зб віршів «Все моє» (1964) присвя¬ 
чені соціалістичній Кубі. Автор 
збірок віршів «Великий звіринець» 
(1967), «Зубчасте колесо», «Що¬ 
денна газета» (обидві — 1972). 
Кілька разів відвідав СРСР. Член 
Всесвітньої Ради Миру (з 1950). 
Міжнар. Ленінська премія «За 
зміцнення миру між народами», 
1954. 
Те.: Укр. перекл.— Поезії. К., 
1976; Рос. перекл.— Стихи. М., 
1957; Новьіе стихи. М., 1966: Третья 
молодость. М., 1972. 
Літ.: Плавскин 3. И. Николас Гильен. 
М.—Л., 1965; Шур Л. А. Николас 
Гильен. Биобиблиографический ука- 
затель. М., 1964. 
ГІЛЬЗА (нім. НйІ5е) — 1) Г. ар¬ 
тилерійська — частина артилерій- 
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ського набою; тонкостінний метале¬ 
вий стакан, призначений для вмі¬ 
щення порохового заряду, допо¬ 
міжних елементів до нього, засобів 
запалення (капсуль), а також для 
обтюрації газів у процесі пострілу 
(мал. я, б). В унітарних патронах 
Г. з’єднує снаряд (кулю), заряд 
та засоби запалення, що сприяє 
швидкострільності зброї. 2) Г. пат¬ 
рона стрілецької зброї (мал., в) — 
мініатюрна копія Г. унітарного 
арт. патрона. Г. бувають латунні 
й сталеві. 3) Г. мисливського па¬ 
трона з металу або картону. 
ГІЛЬЗАЇ — одна з найбільших 
груп афганських племен (див. Аф¬ 
ганці). Чисельність — понад 1,5 
млн. чол. (1975, оцінка). Населя¬ 
ють Газнійське нагір’я і зх. схили 
Сулейманових гір у Пд. Афгані¬ 
стані. Осн. заняття — кочове ско¬ 
тарство, караванна торгівля, земле¬ 
робство. У Г. збереглися пережит¬ 
ки патріархальних відносин. 
ГІЛЬЙОМ (Гійом; Сиіііашпе) 
Шарль-Едуар (15.11 1861, Фле- 
р’є — 13.VI 1938, Париж) — швей¬ 
царський фізик, іноземний член 
АН СРСР (з 1924). В 1883 закінчив 
Цюріхський ун-т, з 1905 — дирек¬ 
тор Міжнар. бюро мір і ваги в Сев¬ 
рі. Праці гол. чин. з метрології. 
Дав нове значення об’єму 1 л. 
Вивчав сплави нікелю і сталі. Від¬ 
крив інвар, елінвар та ін. сплави, 
що застосовуються для виготовлен¬ 
ня високоточних інструментів і 
вимірювальних стандартів. Нобе¬ 
лівська премія, 1920. 
ГІЛЬЙбМ КАЛЬ (ОшПаите Са 
1е; р. н. невід.— червень 1358, 
Клермон-ан-Бовезі)— керівник се¬ 
лянського повстання у Франції — 
Жакеріі, селянин. Прагнув об’єд¬ 
нати сел. загони, налагодити зв’я¬ 
зок з повсталими городянами, у 
т. ч. з парижанами. За наказом 
Карла Злого (короля Наварри) 
Г. к. підступно схопили і стратили. 
ГІЛЬМЕНД — річка в Афганіста¬ 
ні. Довж. 1150 км, пл. басейну 
бл. 500 тис. км2. Бере початок 
на схилах хр. Баба (система Гінду¬ 
кушу), впадає в озера Хамун (на 
тер. Ірану), утворюючи велику 
дельту. Пересічна річна витрата 
води 400—500 м3/с. Використо¬ 
вується для зрошування. 
ГГЛЬФЕРДІНГ (Ні1£егбіп8) Ру¬ 
дольф (10. VIII 1877, Відень — 
10.11 1941, Париж) — один з ліде¬ 
рів австр. і нім. соціал-демократії 
та 2-го Інтернаціоналу; теоретик 
австромарксизму. Автор багатьох 
екон. праць. В гол. з них — «Фі¬ 
нансовий капітал» (1910) — зро¬ 
бив одну з перших спроб дати наук, 
аналіз новим явищам капіталізму, 
що вступав у стадію імперіалізму. 
Однак у цій монографії міститься 
ряд теор. положень опортуністич¬ 
ного характеру. З відкритою ре¬ 
візією марксизму виступив після 
1-ї світової війни, висунувши тео¬ 
рію «організованого капіталізму» 
[див. «Плановий {регульований) 
капіталізм»]. Твердив, що сучас. 
капіталізм переживає період транс¬ 
формації, відбувається ніби мир¬ 
не вростання його в соціалізм. Во¬ 
роже ставився до Рад. влади і 
диктатури пролетаріату. Опорту¬ 
нізм Г. піддав нищівній критиці 
В. І. Ленін (див. Повне зібр. тв., 
т. 41, с. 282). 

ГІМАЛАЇ — найвища гірська си¬ 
стема земної кулі. Простягаються 
в межах Пакистану, Індії, Непа¬ 
лу і Китаю, між Тібетським на¬ 
гір’ям на Пн. і Індо-Гангською 
рівниною на Пд. Довж. 6л. 2400 км, 
ширина до 300 км. Площа близько 
650 тис. км2. 
Гімалаї з Пд. на Пн. поділяють на 
Передгір’я, Малі Г. і Великі Г. 
Перша смуга підноситься до 500— 
800 м над Індо-Гангською рівни¬ 
ною. Малі (Низькі) Г. шир. до 

У ІЇхіаУ, * 

Гімалаї. 

100 км, утворені системою хребтів 
(відгалуження Великих Г.) і між¬ 
гірних улоговин. Пересічна вис. 
3000—4000 м. На Зх. (між річка¬ 
ми Інд і Чінаб) пд. частину Ма¬ 
лих Г. утворює хр. Пір-Панджал, 
з вис. до 5000 м. В Непалі окремі 
вершини Малих Г. досягають вис. 
6000 м. Між Малими і Великими Г. 
лежать улоговини Катманду, Срі- 
нагар та ін. Великі (Високі) Г., 
або Гол. Гімалайський хр., має 
шир. до 90 км. В їхніх межах — 
11 вершин вищих за 8000 м, у т. ч. 
найвища вершина світу Джомо¬ 
лунгма — 8848 м. Г. утворилися 
в кайнозойську еру в результаті 
альпійської складчастості на міс¬ 
ці давнього мор. басейну. Скла¬ 
дені з вапняків, пісковиків, слан¬ 
ців, гнейсів, гранітів. Значні ро¬ 
довища корисних копалин: мідь, 
золото, хроміти, сапфір, нафта, 
газ та ін. Г. утворюють кліматичний 
рубіж між областю екваторіальних 
мусонів Індостану й континенталь¬ 
ною областю Центр. Азії. В перед¬ 
гір’ях клімат тропічний. На вис. 
2000 м пересічна т-ра січня близь¬ 

ко +6°, липня +18,5°. На вис. 
2700—3000 м пересічна т-ра зимо¬ 
вих місяців бл. 0°. Вище 4500 м 
т-ра літніх місяців нижче 0°. 
Найбільше опадів — на пд. схи¬ 
лах Г. (в Дарджілінгу до 3100 мм, 
в Сімлі понад 1700 мм, в Сріна- 
гарі до 950 мм). На пн. схилах Г. 
опадів дуже мало (у верхів’ї 
Інду 81 мм на рік). Снігова лінія 
лежить переважно на вис. 4500 м; 
на пн. схилах — на 700—1000 м 
вище, ніж на південних. Заг. пло¬ 
ща льодовиків понад 33 тис. км2, 
найбільші з них — Зему, Ганготрі, 
Ронгбук. Річкова сітка більше роз¬ 
винута на пд. схилах. Брахмапут¬ 
ра, Сатледж та Інд перетинають 
Великі Г. у глибоких (до 5000 м) 
ущелинах. На річках багато водо¬ 
спадів, порогів. Озера тектоніч¬ 
ного і льодовикового походження 
(Вулар, Цоморарі та ін.). Ланд¬ 
шафти Г. дуже різноманітні, особ¬ 
ливо на пд. схилах. Біля підніж¬ 
жя гір поширені деревно-чагар¬ 
никові зарості (джунглі). До 1000— 
1200 м на навітряних схилах і по 
долинах рік ростуть пальми, лавр, 
панданус, деревоподібні папороті, 
бамбук, багато ліан. Вище 1200 м 
на Зх. і 1500 м на Сх.— пояс віч¬ 
нозелених широколистяних лісів, 
вище 2200 м— ліси помірного поя¬ 
су. На вис. 2700—3600 м — пояс 
хвойних лісів. У субальпійському 
поясі — ялівцево-рододендронові 
зарості. Альпійські луки лежать на 
вис. бл. 5000 м. Нижні частини схи¬ 
лів у Зх. Г. вкриті рідколіссям 
з чагарниками, вище — мусонні 
листопадні ліси. З вис. 1300— 
1500 м з’являються середземно¬ 
морські субтропічні види. На 
пн. схилах поширені гірські пу¬ 
стельні ландшафти. Деревна рос¬ 
линність зустрічається лише по 
долинах рік. В лісах Пд. Г. водять¬ 
ся слони, носороги, буйволи, дикі 
свині, олені, тигри, мавпи; з пта¬ 
хів — папуги, дикі кури, фазани, 
павичі. На пн. схилах — гіма¬ 
лайські ведмеді, дикі кози, дикі 
барани, яки. Місцеве населення 
вирощує чай, цитрусові, зернові 
культури тощо. В. С. Гаврилюк. 
ГІМАЛАЙСЬКИЙ ВЕДМГДЬ, 
чорний ведмідь (Зеїепагсіоз іЬі- 
Ьеіапчз) — ссавець родини ведме- 

ГІ МАЛАЙСЬКИЙ 
ВЕДМІДЬ 

Гільза і патрон: а — 
гільза для патронного 
заряджання, б — гільза 
для роздільного заряд¬ 
жання, в—патрон стрі¬ 
лецької зброї; 1— кор¬ 
пус; 2 — очко під кап¬ 
суль; 3 — капсульна 
втулка; 4 — фланець; 
5 — дно; 6 —куля; 7 — 
порох; 8 — капсуль. 

Найвищі вершини 
Гімалаїв 

Назва 
Висо¬ 
та, м 

Джомолунгма 8848 
Канченджанга 8585 
Макалу 8470 

Дхаулагірі 8221 
Чо-Ойю 8189 

Кутанг 8126 
Нангапарбат 8126 
Аннапурн 8078 
Госаїнтан 8013 
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ГІМЕНЕЙ 

Гільгамеш. Рельєф. 
8 ст. до н. е* Лувр. 
Париж. 

Гімалайський ведмідь. 

девих. Довж. тіла до 2 м, вис. у 
холці 6л. 0,8 м, маса до 150 кг. 
Хутро чорне, підборіддя біле, на 
грудях білувато-жовта гострокут¬ 
на пляма. Поширений у Пд.-Сх. 
Азії, особливо в Гімалаях; в 
СРСР — на Далекому Сході. Жи¬ 
ве в гірських широколистяних лі¬ 
сах. Добре лазить по деревах. Жи¬ 
виться переважно рослинною їжею. 
На зиму залягає в сплячку. Ста¬ 
тева зрілість настає на 3 році жит¬ 
тя. Самка у січні — лютому на¬ 
роджує 1—2 ведмежат. Г. в.— в 
минулому об’єкт полювання зара¬ 
ди шкури і м’яса. Чисельність Г. в. 
помітно зменшується. В СРСР 
перебуває під охороною. 

К. А. Татаринои. 
ГІМЕНЕЙ (грец. ‘Гцєуаіо^, лат. 
Нутеп) — 1) У грецькій і римсь¬ 
кій міфології бог шлюбу. На його 
честь під час весілля співали ве¬ 
сільний гімн, який називали теж 
гіменеєм. Зображували Г вродли¬ 
вим юнаком зі смолоскипом у ру¬ 
ках. 2) У переносному 
значенні Г., «пута Гіменея» — 
шлюб. 
гіменій (від грец. і>рт^ — плів¬ 
ка, шкірка), гіменіальний шар — 
шар спороносних клітин (асків або 
базидій) на поверхні чи всереди¬ 
ні плодових тіл сумчастих (дис¬ 
коміцетів) га базидіальних гри¬ 
бів. У сумчастих грибів споро¬ 
носні клітини звичайно розташо¬ 
вані упереміж з парафгзами (не¬ 
плідними грибними нитками), а у 
базидіальних — з цистидами (не¬ 
плідними клітинами) 
ГІМЕНОЛЕПІДбЗ — гельмінтоз 
людини, ссавців і деяких пта¬ 
хів. Г людини спричинюється 
карликовим (зрідка пацюковим) 
ціп’яком. Г. супроводиться пору¬ 
шеннями з боку травної, нервової 
й серцево-судинної систем. Осн. 
джерелом зараження є хвора лю¬ 
дина, можливе зараження також 
від мишей та пацюків. Передається 
Г. гол. чин. через забруднені фе¬ 
каліями іграшки, їжу, предмети 
вжитку. Г. уражає переважно ді¬ 
тей (від 4 до 9 років). Клінічні 
ознаки: скарги на болі в животі, 
зниження апетиту, нудота, про¬ 
нос, загальна слабкість, запаморо¬ 
чення тощо. Профі лактика: 
раннє виявлення хворих на Г. 
та лікування їх, боротьба з гризу 
нами, додержання правил особис 
тої гігієни. Лікування: про- 
тиглистяні та загальнозміцнюваль- 
ні препарати. 
ГІМ ЕНО МІ Ц£ТИ (Нушепошусе 
ІЄ5, Нутепотусеіаіез) — група по¬ 
рядків (за деякими авторами — 
порядок) базидіоміцетів. Споро¬ 
носний шар (гіменій) розташова¬ 
ний здебільшого відкрито на по¬ 
верхні плодового тіла. Бл. 16 000 
видів, поширених в усіх частинах 
світу, крім Антарктиди Біль 
шість Г.— сапрофіти, деякі — 
паразити, переважно на деревах 
{трутовикові гриби). До Г. нале¬ 
жать майже всі їстівні й отруйні 
гриби. 
ГІМН (грец. 0|І\’О£) — урочистий 
муз. твір на вірші програмного 
характеру. Існують Г. державні, 
революційні, військові, релігійні, 
на честь видатних подій, героїв 
тощо. Г. належить значна роль у 
громад.-політ, житті як засобу 

масової агітації, мобілізуючій та 
організуючій силі. Розраховані на 
масове сприйняття й виконання, 
Г. відзначаються образністю тек¬ 
сту, широкою урочистою мелодією 
розміреного (частіше маршового) 
ритму, яка легко запам’ятовується. 
Поняття «гімн» змінювалося в 
процесі істор. розвитку. Найдав¬ 
ніші Г.— культові пісні на честь 
богів у Єгипті, Месопотамії, Ста- 
род. Греції. Християнська церква 
використовувала Г. з метою реліг. 
пропаганди. Соціально-реліг. рух 
15—16 ст. зумовив появу протес¬ 
тантських Г.: гуситських пісень у 
Чехії, протестантського хоралу в 
Німеччині. Велика франц. револю¬ 
ція породила революційні Г., в 
г. ч. «Марсельєзу». Революц. про¬ 
летаріат створив свій Г.— <1нтер- 
національ, який до 1944 був також 
держ. Г. СРСР (див. Гімн дер¬ 
жавний). 
ГІМН ДЕРЖАВНИЙ — офіційна 
рочиста пісня, що поряд з гербом 
ержавним і прапором державним 

є офіційним символом держави. 
В СРСР Г. д. був «Інтернаціонал» 
(нині — парт, гімн КПРС). У груд¬ 
ні 1943 Радна ркомо СРСР затвер¬ 
див новий Г. д. Його повсюдне 
виконання запроваджено з 15.III 
1944. Сучас. гімн Рад. Союзу 
(муз. редакція композитора О. В. 
Александрова, текст С. Михалко- 
ва та Г. Ель-Регістана) затвердже¬ 
но Указом Президії Верховної 
Ради СРСР від 27. V 1977, повсюд¬ 
не виконання запроваджено з 1.ІХ 
1977. Він символізує велич і мо¬ 
гутність Рад. Союзу, героїзм рад. 
людей, дружбу народів нашої 
країни. Кожна союзна республі¬ 
ка має власний Г. д. Сучас. гімн 
УРСР (музика авторського колек¬ 
тиву під керівництвом А. Лебе- 
динця, текст П. Тичини і М. Ба¬ 
жана) затверджено Указом Пре¬ 
зидії Верховної Ради УРСР від 
22.III 1978, повсюдне виконання 
запроваджено з 1. VIII 1978. Ви¬ 
конується Г. д. переважно під час 
урочистих зборів, політ, демон¬ 
страцій, військ, парадів, при вша¬ 
нуванні переможців на міжнар. 
спортивних змаганнях тощо. Текст 
і ноти гімнів СРСР і УРСР див. на 
окремому аркуші, с. 40—41. 
ГІМНАЗІЯ (відгрец. уицуйспоу — 
гімнасій) — середній загальноос¬ 
вітній навчальний заклад в доре- 
волюц. Росії та деяких зарубіжних 
країнах, переважно з гуманітар¬ 
ним ухилом. Першу чоловічу Г. 
в Росії відкрито 1726 при Петерб. 
АН. У губернських містах Г. поча¬ 
ли відкривати на поч. 19 ст. Пер¬ 
шими чоловічими Г. на Україні 
були Полтавська і Одеська (1804), 
Чернігівська, Новгород-Сі верська, 
Харківська і Катеринославська 
(1805), Київська (1809). В 60-х рр. 
19 ст. засн. жіночі Г Строк нав¬ 
чання в Г. з 1804 — 4 роки, з 1828— 
7, з 1871 — 8 років. Статутом 
1864 встановлено 3 типи Г.: кла¬ 
сичні з викладанням двох давніх 
мов, класичні з викладанням лат. 
мови і реальні без викладання дав¬ 
ніх мов (з 1871 —реальні учили¬ 
ща). Вихованці класичних Г. мог¬ 
ли вступати до ун-тів, реальних — 
тільки у вищі тех. навч. заклади. 
У Г. вчилися переважно діти 
привілейованих верств населення, 

хоч формально, за статутом, право 
вступу до них мали всі. На тер. су¬ 
час. України на 1.1 1914 налічу¬ 
валося ол. 340 чоловічих і жіночих 
Г. та 41 реальне училище. Після 
Великої Жовтн. соціалістич. рево¬ 
люції Г. реорганізовано в єдині 
трудові школи. 
ГІМ НАСІЙ (грец. уоцуастюл») — 
державний навчально-виховний за¬ 
клад у Стародавній Греції, а також 
на елліністичному Сході. Час ви¬ 
никнення Г. точно не встановлено. 
В Афінах найбільшого розвитку 
вони досягли в 5—4 ст. до н. е. 
До Г. вступали після палестри 
(гімнастична школа, в якій нав¬ 
чалися хлопчики з 12 до 16 років) 
юнаки 16—18 років із знатних 
і заможних сімей. В Г. вони займа¬ 
лись гімнастикою, вивчали політи¬ 
ку, філософію, л-ру. Найвідомі- 
ші Г.— Академія платонівська 
та Лікей, заснований Арістотелем 
(див. Ліцей). 
гімнастика [грец уіциаа- 
пхіі(тб^п). від уицуаасо — треную, 
роблю вправи] — система фізич¬ 
них вправ, що застосовується з 
метою зміцнення здоров’я людини, 
підвищення її працездатності і 
продуктивності праці на вироб¬ 
ництві. Сприяє розвиткові рухо¬ 
вих навичок, сили, спритності, 
вдосконаленню координації ру¬ 
хів, а також спец. фіз. якостей, 
необхідних для людей, які займа¬ 
ються тим чи ін. видом спорту, то¬ 
що. В Г. застосовуються спец, роз¬ 
роблені комплекси вправ. У 1968 
на Всесоюзній конференції з 
питань Г. її було поділено на 
три групи: загальнороз- 
виткові види, що включа¬ 
ють основну Г., гігієнічну Г., ат¬ 
летичну Г.; спортивні ви¬ 
ди — спортивну гімнастику, ху¬ 
дожню гімнастику, акробатику; 
прикладні види — вироб¬ 
ничу гімнастику, професійно-при¬ 
кладну Г., спортивно-прикладну 
Г., військово-прикладну Г. та ліку¬ 
вальну Г. (див. Лікувальна фі¬ 
зична культура). 

В. М. Болобан. 
ГІМНАСТИЧНІ ПРИЛАДИ — 
спеціальні предмети або устатку¬ 
вання для виконання гімнастичних 
вправ. Розрізняють 2 групи Г. п.: 
прилади, на яких виконують впра¬ 
ви (мал. 1), і прилади, з якими 
виконують вправи (мал. 2). 
ГІН — поведінка і стан більшості 
ссавців у шлюбний період, зумов¬ 
лені статевим збудженням самців. 
Під час Г. самці неспокійні, ви¬ 
дають закличні або загрозливі 
звуки (рев оленів), нерідко б’ють¬ 
ся за самок. Початок Г. залежить 
від кліматичних і погодних умов, 
стану тварин і забезпеченості їх 
кормами тощо. В районах з вира¬ 
женою зміною пір року Г. приуро¬ 
чений до певних строків. Так, в 
умовах УРСР у вовків Г відбува¬ 
ється в січні — лютому, в борсу¬ 
ків — у квітні, у лосів і оленів — 
у вересні, а у дрібних гризунів — 
кілька разів на рік. У несприятли¬ 
вих умовах Г. виявляється слабо. 
ГІНАНДРОМОРФГЗМ [від грец. 
уїлуц — жінка, аупо(ауброє) — чоло¬ 
вік і цорфц — форма, вигляд] — 
аномалія, при якій одні частини 
тіла організму мають генотип і 
ознаки жіночої статі, інші — чоло- 
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вічої. Розрізняють Г. перед¬ 
ньо-задній (передня части¬ 
на має ознаки однієї статі, задня — 
іншої), латеральний (одна 
половина тіла має ознаки жіночої 
статі, інша — чоловічої), моза¬ 
їчний (більша частина тіла 
має ознаки однієї статі і лише не¬ 
великі ділянки — іншої). Найкра¬ 
ще Г. вивчено у комах. Наявність 
чітких меж між ділянками тіла 
з ознаками протилежних статей 
у гінандроморфних комах, на від¬ 
міну від таких у хребетних тва¬ 
рин, пояснюється відсутністю у 
більшості з них статевих гормонів, 
внаслідок чого статеві ознаки ді¬ 
лянок розвиваються виключно 
під впливом генотипу їхніх клі¬ 
тин. Г., пов’язаний з втратою 
однієї з Х-хромосом (звичайно 
на стадії дроблення зиготи), наз. 
монозиготичним, а Г., що 
виникає на основі двоядерних 
яєць (при поліспермії),— дизи- 
готичним. 

Ю. М. Ллександров. 
ГІНГІВГТ (від лат. 8іп£іуа — яс¬ 
на) — запалення слизової оболон¬ 
ки ясен. Причини виникнення Г. 
бувають місцевого (негігієнічне 
утримання порожнини рота, три¬ 
вале подразнення ясен погано при¬ 
гнаними коронками, протезами, 
зруйнованими карієсом зубами то¬ 
що) або загального характеру (го¬ 
стрі інфекційні захворювання, за¬ 
хворювання шлунково-кишкового 
тракту, нервової системи, пору- 
шення^ менструального циклу, ва¬ 
гітність, авітамінози, хвороби 
крові й кровотворних органів); 
іноді Г. виникає внаслідок застосу¬ 
вання деяких медикаментів (пре¬ 
паратів вісмуту, антибіотиків то¬ 
що). Ознаки Г.: болісність і 
кровоточивість ясен, почервоніння 
й набрякання їх, неприємний за¬ 
пах з рота. Лікування: усу¬ 
нення осн. причини, що спричинила 
Г., полоскання рота антисептич¬ 
ними розчинами, змащування ясен 
в’яжучими засобами та ін. 
ГГНДЕНБУ РГ (НіпсІепЬигб) Пауль 
фон (2.Х 1847, Познань — 2.VIII 
1934, Най дек) — німецький військ, 
та держ. діяч, генерал-фельдмар¬ 
шал (1914). Під час 1-ї світової 
війни з листопада 1914 — коман¬ 
дуючий військами Сх. фронту, 
з 1916 — нач. генштабу. Під час Ли¬ 
стопадової революції 1918 в Ні¬ 
меччині Г. очолював придушення 
революц. виступів пролетаріату. В 
1925 від блоку правих партій Г. об¬ 
рано президентом Веймарської рес¬ 
публіки (1932 переобрано). Сприяв 
відродженню нім. мілітаризму, при¬ 
ходові до влади фашизму. 
ГГНДІ МбВА — одна з індій¬ 
ських мов індоєвроп. сім’ї. Розріз¬ 
няють літ. Г. м. і дві групи діа¬ 
лектів: західну (кхарі болі, банга- 
ру, брадж та ін.) й східну (авад- 
хі, багхелі й чхаттисгархі). Літ. 
Г. м.сформувалася на основі гінду¬ 
стані, що спирається на діалект 
кхарі болі. Осн. фонетичні риси: 
голосні короткі й довгі, неносові 
й носові, є дифтонги, наявні при¬ 
дихові й церебральні приголосні. 
Морфологічна будова аналітична 
(з елементами флективності), вжи¬ 
ваються післяименники. Порядок 
слів у реченні сталий. У лексиці 
багато санскритизмів. Для Г. м. ви¬ 

користовують письмо деванагарі. 
Література Г. м. зародилася 
в кін. 1-го тисячоліття н. е. Най¬ 
давніші писемні пам’ятки відно¬ 
сяться до 9—12 ст. Твори поетів 
15—17 ст. Кабіра, Нанака, Сун- 
дардаса та ін. носили демокра¬ 
тичний характер. Широкої попу¬ 
лярності набула епічна поема Туп- 
сідаса «Рамаяна», створена на ос¬ 
нові давньоінд. поеми «Рамаяна» 
санскритською мовою. В 1-й пол. 
19 ст. на основі діалекту кхарі бо¬ 
лі почала формуватися проза. Ви¬ 
значну роль у розвитку л-ри нового 
періоду відіграла діяльність видат¬ 
ного просвітителя Бхаратенду 
Харігичандри На поч. 20 ст. со¬ 
ціальні проблеми в поезії пору¬ 
шували поети Майтхілішаран Гуп- 
та, Рамдхарі Сінх Дінкар, у прозі — 
основоположник критич. реалізму 
в л-рах гінді і урду Премчанд, 
Сударшан, Угра та ін. Романтич¬ 
ний напрям у поезії 20—30-х рр. 
«чхаявад» очолювали Сумінтра- 
нандан Пант, Джайшанкар Пра- 
сад, Сур’якант Тріпатхі Нірала, 
поетеса Махадеві Варма. Твори 
Лишала, Упендранатха Ашка, Ран- 
гея Рагхава відіграли значну роль 
у боротьбі за незалежність Індії 
і класові інтереси трудящих. В 
50—70-і рр. з реалістичними тво¬ 
рами виступали Сумітранандан 
Пант, Бхагаватічаран Варма, 
Манматханатх Гупта та ін. 
Літ.: Гуру К. Грамматика хинди, 
ч. 1—2. Пер. с хинди. М., 1957 — 62; 
Катенина Т. Е. Язьік хинди. М., 
1960; Чельппев Е. П. Литература хин¬ 
ди. М., 1968 

ГІНДУКУШ — одна з найвищих 
гірських систем земної кулі. Ле¬ 
жить в Азії, в межах Афганістану, 
Пакистану та Індії. Довж. бл. 
800 км, шир. 50—350 км, вис. до 
7690 м (г. Тірічмір). Складається 
з власне Г., що поділяється на Зх. 
Г. (вис. 3500—4000 м), Центр. Г. 
(вис. 4500—5000 м), Сх. Г. (вис. 
понад 6000 м), та хребтів Баба, 
Пагман та ін. У Г. альпійські гре¬ 
бені окремих вершин поєднуються 
з плоскогір’ями (вис. до 4000 м), що 
розчленовані глибокими улоговина¬ 
ми й ущелинами. Г. утворився вна¬ 
слідок альпійської складчастості 
Складений гранітами, гнейсами, 
пісковиками і сланцями. Корисні 
копалини: кам. вугілля, заліз., 
мідні, марганцеві, берилієві руди, 
золото, графіт, сірка та ін. Район 
частих землетрусів. Клімат Г. 
переважно сухий; лише на пд.-сх. 
схилах — до 1000 мм опадів. Вис. 
снігової лінії бл. 5000 м. Площа 
зледеніння 6200 км2. Річки бас. 
Інду, Пянджу, Гільменду та ін. 
течуть у глибоких ущелинах, ма¬ 
ють значні запаси гідроенергії. 
Розвинуті селі. Озер майже не¬ 
має. Добре простежується висот¬ 
на поясність ландшафтів. З тва¬ 
рин тут живуть: сніговий барс, 
леопард, гірський козел, архар, 
гімалайський ведмідь, рись, ди¬ 
ка свиня, а також сніговий 
гриф та ін. В Г.— перевали Ба- 
рогіль (3777 м), Шібар (2987 м), 
через який проходить шосе 
Кабул — Мазарі-Шаріф, Саланг 
(3300 м), де за допомогою СРСР 
збудовано тонель завдовжки 
2,7 км, Додрел (4941 м). В доли¬ 
нах розвинуте землеробство (ви¬ 

рощують пшеницю, ячмінь, бобо¬ 
ві) та напівкочове скотарство. 

Ю. О. Амброз. 

ГІНДУСТАНІ — народно-розмов¬ 
на мова в Індії, що сформувалася 
в середні віки на основі діалекту 
кхарі болі. Стала мовою міжнац. 
спілкування в Пн., частково в 
Центр, і Пд. Індії. На основі Г., 
що спирається на діалект кхарі бо¬ 
лі, сформувалися дві літ. писемні 
мови — урду мова й гінді мова. 
Літ.: Баранников А. П., Баранников 
П. А. Хиндустани (хинди н урду). 
М., 1956. 
ГІНДУСТАНЦІ — народ в Індії; 
основне населення штатів Уттар- 
Прадеш, Мадх’я-Прадеш, Делі, 
сх. частини штатів Раджастхан 
і Гаріана і зх. частини штату Бі- 
хар. Заг. чисельність — 170 млн. 
чол. (1975, оцінка). Розмовна мо¬ 
ва — гіндустані, її літ. форми — 
гінді мова та урду мова. Більшість 
Г.— індуїсти; в містах багато му¬ 
сульман. Предки Г. створили бага¬ 
ту наук, і художню л-ру на сан¬ 
скриті (зокрема, епічні поеми 
«Рамаяна», «Махабхарата>), ста¬ 
ро д. філос. системи (7—2 ст. до 
н. е.). Відомі грандіозні іригацій¬ 
ні споруди та пам’ятки архітекту¬ 
ри Г. В долині Ганга — Джамни 
виникали і розпадались імперії 
Маур’я (317—180 до н. е.), Гупта 
(320 — серед. 6 ст.), Великих Мо¬ 
голів (1526—1858). З 18 ст. до 
1947 Г. зазнавали гніту англ. ко¬ 
лонізаторів. Осн. заняття Г.— 
землеробство, тваринництво, ре¬ 
месла; частина Г. працює в про¬ 
мисловості . 
ГІНЕКОЛОГІЯ [від Грец. УОУІЇ 
(уоуаїхоє) — жінка і Хоуое — 
вчення]—галузь медицини, що 
вивчає специфічну (пов’язану з 
функцією статевої системи) нор¬ 
мальну діяльність жіночого орга¬ 
нізму і патологічні процеси, що в 
ньому виникають, в усі періоди 
життя жінки та розробляє заходи 
профілактики й способи лікування 
цих процесів. Зокрема Г. вивчає 
фізіол. періоди становлення й зга¬ 
сання статевої функції жінки, 
симптоми і причини (у т. ч. гене¬ 
тичні) жіночих хвороб, роль шкід¬ 
ливих факторів виробництва в по¬ 
рушенні генеративної (дітородної) 
функції жінки і у виникненні 
жіночих хвороб, опрацьовує про¬ 
блему безплідності, розробляє 
методи дослідження гінекологіч¬ 
них хворих тощо. Г. тісно пов’яза¬ 
на з акушерством. Г. веде свою 
історію із стародавніх часів (ві¬ 
домості з Г. зустрічаються в пи¬ 
семних пам’ятках стародавніх 
Єгипту, Індії, Греції). Г. відокре¬ 
милась від акушерства в 19 ст., 
чому сприяли успіхи в галузі ме¬ 
дицини, фізіології, патоморфоло- 
гії. В Росії перше гінекологічне 
відділення було відкрите при Пе- 
терб. медико-хірургічній академії 
(1842), першу гінекологічну клі¬ 
ніку створив В. Ф. Снєгірьов — 
основоположник Г. в Росії (Моск¬ 
ва, 1875). Велику роль у розвитку 
Г. в Росії відіграли праці Н. М. 
Амбо дика-Максимовича, А. Я. 
Красовського, К. Ф. Славянсько- 
го, зокрема на Україні — І. П. 
Лазаревича, Г. Ф Писемського 
та ін. У 70-х рр. 19 ст. як за кордо¬ 
ном, так і в Росії, з’явилась особ- 

ГІНЕКОЛОГІЯ 

ю її 
Гімнастичні прилади. 
Мал. 1: 1 — перекла¬ 
дина; 2 — кільця; 3 — 
колода; 4 — паралель¬ 
ні бруси; 5 — кінь; 
6 — козел; -7 — стіл; 
8 — гімнастична лава: 
9 — канат і жердина; 
10 —комбінована дра¬ 
бина; 11 — гімнастична 
стінка. 

Мал. 2: 1 — булави; 
2 — палиці; 3 — ганте¬ 
лі; 4 — набивний м’яч; 
5 — скакалка; 6 — об¬ 
руч; 7 — вимпел; 8 — 
стрічка. 
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В. Л. Гінзбург 

І. Я. Гінцбург. В. В. 
Версщагін за роботою. 
Бронза. 1892. Держав¬ 
на Третьяковська гале¬ 
рея в Москві. 

лива спеціальність — лікар-гіне- 
колог. Великим досягненням рад. 
медицини є розвиток Г. дитячого 
та юнацького віку. Вивчення про¬ 
цесів статевого дозрівання дівчат, 
розроблення заходів ранньої діаг¬ 
ностики і лікування аномалій 
розвитку статевої системи, пору¬ 
шення менструальної функції, за¬ 
пальних захворювань, гіперплас- 
тичних і пухлинних процесів дає 
змогу своєчасно здійснювати про¬ 
філактику жіночих хвороб. Про¬ 
ведення планових профілактичних 
оглядів жіночого населення дозво¬ 
ляє виявити передраковий стан 
геніталій (статевих органів), пух¬ 
лини та ін. гінекологічні захворю¬ 
вання. Організація своєчасної до¬ 
помоги жінкам при виявленій 
патології сприяє зниженню заг. 
гінекологічної захворюваності і 
зменшенню кількості запущених 
форм раку та ін. новоутворень 
геніталій. Досягнення в галузі лі¬ 
кування злоякісних новоутворень 
геніталій пов’язані з ранньою ді¬ 
агностикою, використанням комп¬ 
лексної терапії, що включає в 
себе хірургічне лікування, проме¬ 
неву терапію, хіміотерапію і гор¬ 
монотерапію. Великий внесок у 
розвиток рад. Г. зробили П. О. Бі- 
лошапко, Л. Л. Окінчиць, К. К. 
Скоробанський, О. П. Губарьов, 
Л. С. Персіанінов та ін., у т. ч. укр. 
рад. вчені — М. С. Бакшеєв, О. Г. 
Лур’є, О. Г. Пап, Л. В. Тимошен- 
ко та ін. Провідними ін-тами в га¬ 
лузі Г. в СРСР є Всесоюзний н.-д. 
ін-т акушерства і гінекології МОЗ 
СРСР (Москва), Н.-д. ін-т акушер¬ 
ства і гінекології АМН СРСР в 
Ленінграді. В УРСР наук, дослі¬ 
дження в галузі Г. провадяться в 
Педіатрії, акушерства і гінеко¬ 
логії київському науково-дослід¬ 
ному інституті, такого ж про¬ 
філю львівському н.-д. ін-ті, на 
кафедрах акушерства і гінеколо¬ 
гії мед. ін-тів і ін-тів удоско¬ 
налення лікарів, а також в лі¬ 
карнях. З питань Г. видається 
ряд спец, журналів, зокрема на 
Україні — журнал «Педіатрія, 
акушерство і гінекологія>. 
Літ.: Петченко А. И. Гинекология. 
К., 1965; Персианинов Л. С. Опера¬ 
тивная гинекология. М., 1976; Сереб- 
ров О. І. Гінекологія. К., 1977. 

О. Т. Михайленко. 

ГІНЕКОЛОГІЯ ВЕТЕРИНАР- 
НА — наука, що вивчає аномалії 
розвитку, функціональні розла¬ 
ди і хвороби статевих органів сам¬ 
ки тварин, їх лікування та профі¬ 
лактику. Г. в. разом з вет. аку¬ 
шерством сформувалася в 19—20 
ст. За роки Рад. влади у вет. ву¬ 
зах і на відповідних ф-тах органі¬ 
зовано кафедри акушерства і Г. в. 
Рад. вчені М. П. Мишкін, А. Ю. 
Тарасевич, А. П. Студенцов, М. О. 
Флегматов, І. О. Бочаров, зокре¬ 
ма укр. вчені Г. В. Звєрєва, К. І. 
Т>фкевич та ін., розробили спо¬ 
соби діагностики і лікування ба¬ 
гатьох гінеколог, захворювань тва¬ 
рин. Осн. завдання Г. в.— бо¬ 
ротьба з неплідністю с.-г. тварин 
і розробка методів терапії та про¬ 
філактики захворювань. 
ГІНЕЦЕЙ (від грец. уі>уі} — жін¬ 
ка та оіхіоу — житло) — сукуп¬ 
ність плодолистків (мегаспоро- 
філів) квітки, що утворюють одну 

або кілька маточок. В апокарп- 
н о м у Г. плодолистки не зроще¬ 
ні між собою, в ценокарп- 
н о м у — зрощені. 
ГІНЕЯ (англ. §иіпеа) — англійсь¬ 
ка золота монета. Вперше випуще¬ 
на 1663 з золота, привезеного з 
Гвінеї (звідки й назва). З 1717 Г. 
дорівнювала 21 шилінгові. Кар¬ 
бували її до 1813, після чого замі¬ 
нили золотим совереном. 
ГГНЗБУРГ Віталій Лазарович 
[н. 21.IX (4.Х) 1916, Москва] — 
російський рад. фізик-теоретик, 
акад. АН СРСР (з 1966). Член 
КПРС з 1944. У 1938 закінчив 
Моск. ун-т, з 1971 — завідуючий 
відділом Фізичного ін-ту АН 
СРСР. Праці з квантової електро¬ 
динаміки, фізики елементарних 
частинок, оптики, фізики плазми, 
радіоастрономії, астрофізики. Роз¬ 
робив квантову теорію Черепкова — 
Вавилова випромінювання (1940). 
Разом з Л. Д. Ландау створив 
феноменологічну теорію надпро¬ 
відності. Розвинув теорію маг- 
нітогальмівного радіовипроміню¬ 
вання і радіоастр. теорію похо¬ 
дження космічного проміння. На¬ 
городжений орденом Леніна, ін. 
орденами, медалями. Держ. пре¬ 
мія СРСР. 1953. Ленінська премія. 
1966. 
ГГНКГО (Сіпк§о) — рід листопад¬ 
них голонасінних деревних рос¬ 
лин родини гінкгових. Єдиний 
представник Г. дволопатеве (С. 
ЬіІоЬа) — дводомне дерево до ЗО— 
40 м заввишки. Листки шкірясті 
з віялоподібними пластинками й 
довгими черешками. Насінини кі- 
сточкоподібні, м’ясисті, їстівні. 
Г. дволопатеве — реліктова рос¬ 
лина, має ряд ознак давніх рослин 
(дихотомічне жилкування листя, 
будова суцвіть, запліднення рух¬ 
ливими сперматозоїдами тощо). 
В палеогеновий період було пошир, 
в Європі й Азії, тепер — лише в 
культурі. Вирощують як декора¬ 
тивну рослину в Зх. Європі, 
Пн. Америці. В СРСР — на Кав¬ 
казі і в УРСР (від Пд. берега Кри¬ 
му й Одеси до Києва і Сум). Іл. 
с. 42. 
ГІНОГЕНЕЗ (від грец. уі^ — 
жінка і 7^єаі£ — походження) — 
стимульований сперматозоїдом 
розвиток зародка з яйцеклітини 
без участі ядра сперматозоїда. При 
Г. з яєць розвиваються тільки орга¬ 
нізми жіночої статі. Зустрічається 
у деяких рослин (див. Псевдога¬ 
мія), червів, риб, земноводних. 
Розрізняють Г. природний і штуч¬ 
ний. Природний Г. може ви¬ 
никати внаслідок потрапляння до 
яйцеклітини сперматозоїда з само¬ 
чинно (спонтанно) інактивованим 
ядром, у риб — як результат не¬ 
справжнього запліднення ікри од¬ 
ного виду сперматозоїдами ін. 
виду. Штучний Г. досягаєть¬ 
ся при заплідненні яйцеклітин 
сперматозоїдами з ядрами, поперед¬ 
ньо ушкодженими рентгенівсь¬ 
ким промінням, фармацевтичними 
препаратами чи ін. фіз.-хім. чин¬ 
никами. При штучному Г. зародок 
часто не розвивається до кінця. 
Вивчення Г. має значення для 
з’ясування питань спадковості, 
для вирішення проблем керування 
статтю. Г.— одна з форм пар¬ 
теногенезу. Б. Г. Новиков. 

ГГНЦБУРГ Ілля Якович [15(27). 
V 1859, Гродно — 3.1 1939, Ленін¬ 
град] — російський рад. скульптор. 
В 1871—78 навчався у М. Анто- 
кольського, 1886 закінчив пе- 
терб. АМ, академіком якої став 
з 1911. Своєю творчістю близький 
до передвижників. Член АХРР (з 
1923). Автор композицій («Хлопчик, 
що збирається купатися», 1886; 
«Молодий музикант», 1890; «Лю¬ 
тий 1917 року», 1918), портретів 
(Л. Толстого, 1891; М. Антоколь 
ського, 1907; В. Короленка, 1912; 
В. І. Леніна, 1927), пам’ятників 
(М. В. Гоголю у с. Великих Соро- 
чинцях Полт. обл., 1911; Г. В. Пле- 
ханову в Ленінграді, 1925; І. Айва- 
зовському в Феодосії, 1930; М. Ко¬ 
цюбинському в Чернігові, 1939). 
ГІНЦГВСЬКА СТОЯНКА — піз- 
ньопалеолітична стоянка на пра¬ 
вому березі р. Удаю, поблизу 
с. Гінців Лубенського р-ну Полтав¬ 
ської обл. Відкрита 1871. Г. с.— 
перша палеолітична стоянка, що 
стала відомою на тер. Росії. До¬ 
сліджували її 1873, 1914—15 і 1935. 
Під час розкопок виявлено залиш¬ 
ки наземних жител типу чумів 
народів Півночі, при будуванні 
яких використовували великі кіст¬ 
ки мамонтів, а також залишки за¬ 
глиблених у землю вогнищ, ями- 
сховища, скупчення кременю на 
місцях його обробки тощо. Знайде¬ 
но крем’яні й кістяні знаряддя 
праці та ін. вироби. 
ГГНШЕЛВУД (НіпзсЬеІтюсі) Сі¬ 
рі лл-Норман (19. VI 1897, Лон¬ 
дон — 9.Х 1967, там же) — анг¬ 
лійський фізико-хімік, іноземний 
член АН СРСР (з 1958) та ряду 
інших академій. Закінчив (1921) 
Оксфордський ун-т. З 1929 — 
член, 1955 — президент Лондон, 
королівського т-ва. З 1963 — проф. 
Оксфордського ун-ту. Г.— один 
з основоположників ланцюгової 
хім. кінетики. Праці стосуються 
кінетики і механізму хім. реакцій, 
зокрема ланцюгових розгалуже¬ 
них процесів окислювання. Но¬ 
белівська премія, 1956 
ГібЛЬДІ (СшоЦі) Родольфо 
(н. 21.1 1897) — діяч аргентінсь- 
кого й міжнар. комуністичного ру¬ 
ху. Один із засновників (1918) Ко¬ 
муністичної партії Аргентіни 
(ЇСПА). Постійний член ЦК, Ви¬ 
конкому ЦК та ін. керівних орга¬ 
нів партії. Учасник 3-го конгресу 
Комінтерну (1921).На 6-му конгре¬ 
сі Комінтерну (1928) Г. обрано 
членом ВКЮ. В 1932—35 допо¬ 
магав у роботі Компартії Іспанії, 
1935 брав участь у нац.-визвольній 
боротьбі браз. народу. Не раз за¬ 
знавав переслідувань, ув’язнень. 
Редактор багатьох парт, видань 
[у т. ч. центр, органу КПА — газ. 
«Нуестра палабра» («Наше сло¬ 
во»)]. Автор праць з історії міжнар. 
робітн. і комуністичного руху. 
Нагороджений орденами Жовтне¬ 
вої Революції, Дружби народів. 
ГГПАНІС (грец. Тясме)— наз¬ 
ва рік Південного Бугу і Кубані в 
творах античних авторів — Геро- 
дота, Страбона, Птолемея, Овідія. 

ГІПАРІСЗН (Ніррагіоп) — рід ви¬ 
мерлих непарнокопитних тварин 
родини конячих. Відомо кілька 
десятків видів. Жили від пізнього 



УТВЕРЖДЕН УКАЗОМ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ОТ 27 МАЯ 1977 ГОДА 

гимн 
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

Текст С. Михалкова и Г. Зль-Регистана Музика А. В. Александрова 



гимн 
СОЮЗА СОВЕТСКИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

Союз нерушимий республик свободньїх 
Сплотила навеки Великая Русь. 

Да здравствует созданньїй волей народов 
Единьїй, могучий Советский Союз! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Дружби народов надежньїй оплот! 

Партия Ленина —сила народная 
Нас к торжеству коммунизма ведет! 

Сквозь грозьі сияло нам солнце свободи, 

И Ленин великий нам путь озарил: 

На правое дело он по дня л народи, 

На труд и на подвиги нас вдохновил! 

Славься, Отечество наше свободное 
Дружби народов надежньїй оплот! 

Партия Ленина —сила народная 
Нас к торжеству коммунизма ведет! 

В победе бессмертньїх идей коммунизма 
Ми ви дим грядущеє нашей страньї, 
И Красному знамени славной Отчизньї 
Ми будем всегда беззаветно верни! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Дружби народов надежньїй оплот! 

Партия Ленина —сила народная 
Нас к торжеству коммунизма ведет! 

ГІМН 
союзу РАДЯНСЬКИХ 

СОЦІАЛІСТИЧНИХ РЕСПУБЛІК 

Переклад М. Бажана 

Союзом незламним республіки вільні 
Навік об’єднала Великая Русь. 

Хай квітне, народами створений спільно, 

Єдиний, могутній Радянський Союз! 

Славимо велич Вітчизни свободної, 
Дружби народів опори в віках! 

Партія Леніна —сила народная 
До комунізму нам вказує шлях! 

Крізь грози світило нам сонце свободи, 

І Ленін великий нам путь осіяв, 

На битву за правду покликав народи, 

Натхнення на труд і на подвиги дав. 

Славимо велич Вітчизни свободної, 
Дружби народів опори в віках! 

Партія Леніна —сила народная 
До комунізму нам вказує шлях! 

У звершенні славних ідей комунізму 
Ми бачим, країно, майбутнє твоє. 

Червоному стягу своєї Вітчизни 
Народ наш несхитну присягу дає. 

Славимо велич Вітчизни свободної, 

Дружби народів опори в віках! 

Партія Леніна —сила народная 
До комунізму нам вказує шлях! 



ЗАТВЕРДЖЕНИЙ УКАЗОМ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР ВІД 22 БЕРЕЗНЯ 1978 РОКУ 

ГІМН 
УКРАЇНСЬКОЇ РСР 

Текст Павла Тичини Музика авторського колективу 
і Миколи Бажана під керівництвом Антона Лебединця 



гімн 
УКРАЇНСЬКОЇ РСР 

Живи, Україно, прекрасна і сильна, 

В Радянськім Союзі ти щастя знайшла. 

Між рівними рівна, між вільними вільна, 

Під сонцем свободи, як цвіт, розцвіла. 
* 

Слава Союзу Радянському, слава! 

Слава Вітчизні навіки-віків! 

Живи, Україно, радянська державо, 

В єдиній родині народів-братів! 

Нам завжди у битвах за долю народу 
Був другом і братом російський народ, 

Нас Ленін повів переможним походом 
Під прапором Жовтня до світлих висот. 

Слава Союзу Радянському, слава! 

Слава Вітчизні навіки-віків! 

Живи, Україно, радянська державо, 

В єдиній родині народів-братів! 

Ми славим трудом Батьківщину могутню, 

Утверджуєм правду безсмертних ідей. 

У світ комунізму — величне майбутнє 
Нас Ленінська партія мудро веде. 

Слава Союзу Радянському, слава! 

Слава Вітчизні навіки-віків! 

Живи, Україно, радянська державо, 

В єдиній родині народів-братів! 
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міоцену до пізнього пліоцену. Були 
розміром з невеликого коня (вис. 
в холці — в середньому бл. 150 
см). На кінцівках мали крім се¬ 
ред. (III) пальця ще й бічні (II та 
IV). Г.— стадні тварини, населяли 
напіввідкриті та відкриті просто¬ 
ри типу саван на всіх материках, 
крім Пд. Америки та Австралії. 
В межах України численні решт¬ 
ки Г. відомі переважно з сармат¬ 
ських і меотичних відкладів пд. 
областей. Іл. с. 42. 

О. Л. Короткевич. 

ГІПАТІЯ (Тяатіа; Іпатія) з Алек- 
сандрії (370, Александрія — 415, 
там же) — перша жінка-матема- 
тик, астроном і філософ. Дочка 
математика Теона Александрійсь- 
кого. Після навчання в Афінах 
викладала астрономію, математи¬ 
ку й філософію в Александрійсь- 
кому музеї. Писала коментарі до 
праць Платона, Арістотеля, Апол- 
лонія Пергського і Діофанта, але 
жоден її твір не дійшов до нас. 
Забита юрбою християн-фанати- 
ків. 
Літ.: Гольбах П. Галерея святьіх. Пер. 
с франц. М., 1962. 

ГІПЕР ... (грец. бяєр ...)—префікс, 
що означає підвищення, перебіль¬ 
шення, надмірність (напр., гі¬ 
перемія, гіпертонія). 
ГІПЕРБАРЙЧНА ОКСИГЕНА- 
ЦІЯ (від гіпер..., грец. (За,005 — тя- 
гар, тиск і лат. охубепішп — ки¬ 
сень) — насичення організму кис¬ 
нем за умов підвищеного тиску. За¬ 
стосовується як метод лікування і 
профілактики різних захворювань 
і патологічних станів, пов'язаних 
з заг. або місцевою кисневою не¬ 
достатністю (див. Гіпоксія). Сту¬ 
пінь насичення крові киснем за¬ 
лежить від величини надлишкового 
тиску, створюваного в спец, лі¬ 
кувальних барокамерах. Г. о. за¬ 
стосовують при тяжких гострих 
заг. розладах кровообігу і дихан¬ 
ня, інфаркті міокарда, ішеміч¬ 
них захворюваннях, при отруєнні 
чадним газом, газовій гангрені 
(див. Анаеробна інфекція) тощо. 
Г. о. широко використовується у 
серцево-судинній хірургії. В СРСР 
перша операція на серці в баро¬ 
камері була проведена у 1963 в 
Києві в клініці М. М. Амосова. 

М. Ф. Зіньковський. 

гіпербола (від грец. *бяєрроХі\— 
перебільшення) — геометричне 
місце точок М площини, абсолют¬ 
на величина різниці віддалей 
яких до двох даних точок і Р2 
(фокусів) цієї площини — стала 
величина: \Р\М — Р2 М\ = 2а 
(мал.). Г.— крива, симетрична від¬ 
носно середини відрізка ГІР2 
(центра Г.), вона складається з 
двох нескінченних віток. Пряма, 
що проходить через фокуси Г., 
наз. дійсною віссю; пря¬ 
ма, що проходить через центр Г. 
перпендикулярно до її дійсної осі, 
наз. уявною віссю. Якщо 
початок координат помістити в 
центр Г., а вісь абсцис направити 
по дійсній осі, то рівняння Г. мати¬ 
ме вигляд х2/а2— = 1, де 
Ь2 = с2 — а2, 2с=\РіР2\. Рів¬ 
няння хг/а2 — у2/Ь2 = — 1 від¬ 
повідає Г., спряженій з даною 
(штрихова лінія). Відношення 
с/а = е > 1 — ексцентриситет 
Г., прямі х = ± а/е — директри¬ 

си (Щ і п2), прямі у = ±Ьх/ а — 
асимптоти Г. (т4 і т2). Якщо а = 
= Ь, Г. наз. рівнобічною; 

у неї е = У 2 , асимптоти взаємно 
перпендикулярні, і, коли їх взято 
за осі координат, рівняння Г. має 
вигляд ху = 1. Дотична пряма і 
нормаль у довільній точці Г. М є 
бісектрисами суміжних кутів між 
радіус-векторами РХМ і Р2М. Пере¬ 
різ конуса обертання площиною, 
паралельною його двом твірним, 
є гіперболою. 
Літ.: Мусхелишвили Н. И. Курс 
аналитической геометрии. М., 1967; 
Александров П. С. Лекции по анали¬ 
тической геометрии. М., 1968; Білоу- 
сова В. П. [та ін.]. Аналітична геомет¬ 
рія. К., 1973. В. Є. Михайленко. 

гіпербола (грец. бяєрроля — 
перебільшення) в літерату- 
р і — перебільшення певної озна¬ 
ки чи якості з метою підсилення 
художнього враження; один із 
тропів. Напр.: <А сльоз, а крові? 
напоїть//Всіх імператорів би ста¬ 
ло// 3 дітьми і внуками, втопить//В 
сльозах удов’їх» (Т. Шевченко). 
ГІПЕРБОЛГЧНА СПІРАЛЬ — 
плоска крива, описувана точкою 
М при її русі по прямій, яка обер¬ 
тається так, що віддаль цієї точки 
від центра обертання обернено 
пропорційна кутові повороту 
(мал.). В полярних координатах 
рівняння Г. с. має вигляд р = 
= а/ф, де а — віддаль від полюса 
О до асимптоти Г. с., що паралель¬ 
на полярній осі. 
ГІПЕРБОЛГЧНИЙ ЛОГАРЙФМ 
— те саме, що й натуральний ло¬ 
гарифм. 
ГІПЕРБОЛГЧНИЙ ЦИЛГНДР — 
циліндрична поверхня, напрямною 
якої є гіпербола. 
ГІПЕРБОЛГЧНІ ФУНКЦІЇ — 
функції, що визначаються форму¬ 
лами 5Іі х = (е^ — е~х)/2 (гіпербо¬ 
лічний синус), сЬ х = (ех + е~х)/2 
(гіперболічний косинус), Ні X = 
= зЬ х/с\і х (гіперболічний тангенс) 
(мал.). Г. ф. виражаються через 
тригонометричні функції уявно¬ 
го аргументу: зЬ х = — і зіп іх\ 
сЬ х = соз іх\ іЬ х = — гЧ§ іх. 
Тому кожному співвідношенню 
між тригонометричними функці¬ 
ями відповідає аналогічне спів¬ 
відношення між Г. ф.: сЬ** — 
— зЬ** = 1; зіі (х ± у) = зЬ х сЬ у ± 
± сЬ х зЬ. у; сЬ (х ± у) = сЬ х X 
X сЬ у ± зЬ х зЬ у\ (зЬ х)' = сЬ х\ 
(сЬ х)' = зЬ х. Г. ф. входять в осн. 
тригонометричні співвідношення 
Лобачевського геометрії. Засто¬ 
совують їх при розв’язуванні лі¬ 
нійних диференціальних рівнянь 
з сталими коеф. Обернені гіпер¬ 
болічні функції застосовуються 
при обчислюванні деяких невизна- 
чених інтегралів. 
Літ.: Штаєрман І. Я. Гіперболічні 
функції. К., 1933; Янпольский А. Р. 
Гиперболические функции. М., 1960. 

М. Й. Ядренко. 

ГІПЕРБОЛОЇД (від гіпербола і 
грец. єібоб — вигляд) — незамк¬ 
нута центральна поверхня (мал.), 
яка утворюється обертанням гіпер¬ 
боли навколо уявної або дійсної 
осі з наступним рівномірним стис¬ 
куванням до однієї з площин си¬ 
метрії. У першому випадку Г. 
наз. однопорожнинним, 
його канонічне рівняння х2/а2 + 
+ Уг/Ь2 — г2/с2 = 1, у другому 
випадку — двопорожнин¬ 

ним з рівнянням х2/а2 + у2/Ь2 — 
— 2*/с* = —1. Числа а > 0, Ь > 0 і 
с > 0 наз. півосями Г. Асимптоти 
гіперболи утворюють при цьому 
асимптотичний конус 
(його рівняння х2/а2 + уЧЬ2— 
— г*/с* = 0), до поверхні якого на¬ 
ближаються при своєму продов¬ 
женні поверхні обох Г. Після обер¬ 
тання без стискування (коли а = 
= Ь) утворюються Г. і асимптотич¬ 
ний конус обертання. Однопорож¬ 
нинний Г. можна утворити також 
рухом прямої, що перетинає три 
довільні мимобіжні прямі; це лі¬ 
нійчаста поверхня, через кожну 
точку якої проходять дві прямолі¬ 
нійні твірні з двох серій. Твірні 
однієї серії мимобіжні між собою 
і перетинають всі твірні ін. серії. 
Однопорожнинний Г. широко ви¬ 
користовують як стержньову кон¬ 
струкцію при будові баштових спо¬ 
руд. В. Є. Михайленко. 

ГІПЕРГЕННІ ПРОЦЕСИ, гіпер- 
генез (від гіпер... і грец. уе\- 
УСКО — породжую) — процеси ут¬ 
ворення гірських порід, мінералів 
і руд на земній поверхні та в при¬ 
поверхневих горизонтах земної ко¬ 
ри. Див. Геохімічні процеси. 

ГІПЕРГЛІКЕМГя (від гіпер..., 
грец. уАджіЗе — солодкий і аїца — 
кров) — збільшення вмісту глю¬ 
кози в крові понад 0,12%. Тимча¬ 
сова Г. буває і у здорових людей 
як пристосовна реакція (напр., 
при посиленій м’язовій діяльності, 
сильних болях та емоційних на¬ 
пруженнях), а також після прий¬ 
няття їжі, оагатої на глюкозу. Стій¬ 
ка Г. супроводить діабет цукро¬ 
вий, може виникати й при ін. за¬ 
хворюваннях, спричинюваних по¬ 
рушенням діяльності ендокринних 
залоз, а також при деяких хворо¬ 
бах печінки (гепатит вірусний, 
цироз) та ін. У всіх випадках Г. 
надходження глюкози в кров пе¬ 
реважає над її витрачанням. 
ГІПЕРЕМГЯ (від гіпер... і грец. 
аїца — кров) — підвищення кро- 
вонаповнення артеріальних або ве¬ 
нозних судин певної ділянки тіла. 
При артеріальній Г., що 
зумовлюється розладом функції 
нервової системи (зокрема, суди¬ 
норозширювальних та судинозву¬ 
жувальних нервів), відповідні тка¬ 
нини червоніють внаслідок поси¬ 
леного припливу крові, т-ра їх 
підвищується, об’єм збільшується. 
Такий стан може виникнути під 
впливом афекту (сором, гнів) або 
різних фіз. чи хім. подразників 
(запалення, опіку, зниження ба¬ 
рометричного тиску тощо). При 
венозній Г., що зумовлюється 
порушенням діяльності серця, 
закупоркою вен, розладами судин¬ 
ної іннервації, уражена ділянка 
внаслідок порушення стоку крові 
набуває синюшного кольору (ціа¬ 
ноз), іноді набрякає. В деяких 
випадках Г. викликають штучно з 
лікувальною метою. 
ГІПЕРЗАРДД — одна з характе¬ 
ристик сильно взаємодіючих еле¬ 
ментарних частинок (адронів), до¬ 
рівнює сумі баріонного заряду 
(див. Баріони) і дивності. 
ГІПЕРЗВУК — пружні хвилі з ча¬ 
стотою від 10® до 10і3 Гц. Пружне 
коливання у речовині поширю¬ 
ється, коли довжина його хвилі 

ГІПЕРЗВУК 

Гіпербола та її харак* 
теристики. 

Гіперболічна спіраль: 
Мі І Мі — різні поло¬ 
ження точки М; Рі і 
Рі — їхні радіус-векто- 
ри; Фі і ф2 — їхні по¬ 
лярні кути. 

Графіки гіперболічних 
функцій: 1 — у = зЬ х; 
2 — у = сЬх; 3 — у = 
= ї\\х 

1 

Однопорожнинний (/) 
і двопорожнинний (2) 
гіперболоїди та їхній 
асимптотичний конус 
(З). 
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ГІПЕРІОН 

Гінкго дволопатеве: 
1—гілка з чоловічими 
«квітками»; 2 — гілка 
з жіночими «квітками»; 
3 — жіноча «квітка»: 
4 — насінина. 

Гіпаріон. 

більша за довжину вільного пробігу 
молекул у газах або за міжатомні 
віддалі у рідинах та твердих тілах. 
Тому в газах Г. не поширюється, 
а в рідинах — швидко згасає. 
Добрими провідниками Г. є моно¬ 
кристали при низьких т-рах. Г. 
застосовують для дослідження ста¬ 
ну речовини, особливо велике зна¬ 
чення його для вивчення фізики 
твердого тіла. 
ГІПЕРІОН (від імені давньогрец. 
міфологічного титана Гіперіона) — 
супутник планети Сатурн. Відкрив 
1848 амер. астроном Дж. Бонд. 
Діаметр бл. 500 км, віддаль від 
Сатурна 1484 тис. км. Див. Су¬ 
путники планет. 
ГІПЕРКІНЕЗ (від гіпер... і грец. 
хіутіаід — рух) — надмірні мимо¬ 
вільні рухи, що виникають при дея¬ 
ких ураженнях центральної нер¬ 
вової системи. Нерідко спостері¬ 
гаються при різних формах енце¬ 
фаліту, спадкових хворобах, інток- 
сикаціях, травмах, пухлинах, за¬ 
пальних процесах у мозку і зумов¬ 
люються збудженням (напр., пух¬ 
линою) певних ділянок кори го¬ 
ловного мозку або підкіркових 
утворів. Розрізняють кілька ви¬ 
дів Г.: тремор (тремтіння), атетоз 
(повільні червоподібні рухи), міо- 
клонія (неритмічні швидкі й ко¬ 
роткочасні скорочення окремих 
груп м’язів) та інші 
ГІПЕРКОМПЛЕКСНІ ЧЙСЛА — 
числа, що виникають внаслідок 
узагальнення комплексних чисел. 
Комплексне число х = 4- іх2 
можна ототожнити з точкою (**; х2) 
площини. Оскільки для комплекс¬ 
них чисел справедливі алгебр, опе¬ 
рації додавання, множення та ін. 
з їх звичайними властивостями, 
то точки площини розглядають як 
числа. Аналогічно алгебраїзують 
будь-який я-вимірний простір 
(див. Багатовимірний простір) 
Мр тобто простір я-вимірних век¬ 

торів X = ХіЄ< + 4- х„еп, ле 

е,, ..., е„ — вектори якогось базису, 
а х1% ..., х„ — дійсні числа (коор¬ 

динати х). Для цього потрібно за¬ 
провадити лише операцію множен¬ 
ня цих векторів, бо операція їх до¬ 
давання в М визначена. Таке мно¬ 
ження повинно бути асоціативним 
(див. Асоціативність), але необо¬ 
в’язково комутативним (див. Ко¬ 
му тативність). Простір М із за¬ 
провадженим у ньому множенням 
наз. гіперкомплексною системою, 
а його елементи — гіперкомплекс¬ 
ними числами 
Операцію множення векторів бу¬ 
дують багатьма способами, для 
цього треба задати лише добутки 

е1 • ек. На відміну від звичайних 
комплексних чисел, для Г. ч. в заг. 
випадку не визначена дія ділення 
на Г. ч. Існує лише три типи 
гіперкомплексних систем, де та¬ 
ке ділення завжди можливе: дійс¬ 
ні числа, комплексні числа та 
кватерніони 
Теорія гіперкомплексних систем 
та їхніх узагальнень є важливою 
частиною сучас. алгебри, яка впли¬ 
нула на розвиток ін. розділів 
математики, напр. функціональ¬ 
ного аналізу 

Літ.: Чеботарев Н. Г. Введение в тео- 
рию алгебр. М. —Л., 1949; Математи¬ 
ка, ее содержание, методьі и значе- 
ние, т. 3. М., 1956; Вивальнюк 
Л. М. Числові системи. К., 1977. 

Ю. М. Березанський. 

ГІПЕРМОРФОЗ (від гіпер... і 
грец. рорфц — форма, вигляд), 
гіпертелія — виниклий у процесі 
еволюції перерозвиток організму 
в якому-небудь одному напрямі. 
Г. є одним з осн. напрямів біологіч¬ 
ного прогресу. Прикладом Г. є 
надмірний розвиток рогів у ве¬ 
летенського оленя, ікол у шабле- 
зубого тигра, шкірних скостенінь 
у динозаврів, клешень у крабів, 

змірів тіла у слонів тощо. При 
пристосування всього організ¬ 

му в цілому до умов існування су¬ 
проводжується порушенням у пев¬ 
них межах його окремих взаємовід¬ 
носин з факторами зовн. середови¬ 
ща; при значному прояві Г. спричи¬ 
нюється до вимирання організмів. 
Надмірний розвиток органів можна 
розглядати і як крайній ступінь 
пристосування до обмежених умов 
середовища (теломорфоз). 

Б. Г. Новиков. 

ГІПЕРНЕФРОМА (від^ гіпер..., 
грец. уєфрбе — нирка і бухсоца — 
пухлина), гіпернефроїдний рак — 
спільна назва двох захворювань. 
Г. нирок, або гіпернефроїдний 
рак,— злоякісна пухлина нирок. 
Розвивається з епітелію ниркових 
канальців. Хворі на Г. звичайно 
скаржаться на біль у попереку: 
в сечі з’являється кров, об’єм ура¬ 
женої нирки збільшується. Мета¬ 
стази Г. локалізуються переважно 
в легенях та кістках. Значно рід¬ 
ше зустрічається справжня 
Г., що виникає з клітин наднирко¬ 
вої залози і звичайно буває добро¬ 
якісною- Лікування хірур¬ 
гічне. 
ГІПЕРОНИ [від гіпер... і (нукл)о- 
ни] — важкі нестабільні елемен¬ 
тарні частинки, маси яких більші 
від мас нуклонів. Час життя Г. 
бл. 10“10 с, тобто значно довший 
за «ядерний час» (10-23 с). Відомо 
кілька типів нейтральних та за¬ 
ряджених Г.: лямбда (А0), сигма 
(2+, 2°, 2~), ксі (Е“, 5°) та омега 
(О-). Верхні значки біля симво¬ 
лів Г. вказують на знак електр. 
заряду, який за абс. величиною 
дорівнює зарядові електрона. Усі 
Г. мають спін 1/2, за винятком 
О”, спін якого дорівнює 3/2. Г. бе¬ 
руть участь у сильних взаємодіях, 
тобто є адронами. Г розпадають¬ 
ся на нуклони та легкі частинки: 
я-мезони, електрони, нейтрино. 
Розпад Г. відбувається за рахунок 
слабких взаємодій. Кожному Г. 
відповідає античастинка — анти¬ 
гіперон, який відрізняється від 
свого Г. знаками електр. і баріон¬ 
ного зарядів та дивністю. 

М. А. Кобилинський. 
ГІПЕРПЛАЗІЯ (від гіпер... і грец. 
яХао — утворення) — надмірне 
збільшення числа структурних 
елементів (клітин) тканин та ор¬ 
ганів внаслідок інтенсивного їх 
розмноження. У людини і 
тварин Г спостерігається при 
різних патологічних розростаннях 
тканин (хронічне запалення, пух¬ 
лина), при регенерації і гіпертро¬ 
фії. У р о с л и н Г. виникає при 
ушкодженні шкідниками, збудни¬ 

ками хвороб, при травмах, під 
впливом деяких хім. речовин та 
ін., в результаті чого утворюються 
гали, калюси тощо. 
ГІПЕРРЕАЛІЗМ (від гіпер... і 
реалізм), фотореалізм — напрям 
в американському й зх.-європ. жи¬ 
вописі та графіці, що склався 
(багато в чому на основі поп-арта) 
в кін. 60-х рр. 20 ст. Г. намага¬ 
ється відновити втрачену в аб¬ 
стракціонізмі об’єктивність, жит¬ 
тєву конкретність худож. мови 
шляхом імітації образів фотогра¬ 
фії та ш. засобів масової комуні¬ 
кації. Його представники (Ч. Кло- 
уз, Д. Перріш, Д. Гансон, Д. Едді 
в США, А. Колвілл в Канаді та ін.) 
застосовують переважно техн. при¬ 
йоми (підготовчий малюнок на ос¬ 
нові діапозитивної ішоекції якої- 
небудь фотографії аоо кінокадру, 
рідкі синтетичні фарби, що їх 
наносять за допомогою розпилюва- 
ча-аерографа в живописі, відтво¬ 
рення поліграфічної сітки в гра¬ 
фіці тощо), які зводять до мініму¬ 
му риси власного почерку худож¬ 
ника. Гіперреалісти звертаються 
до мотивів сучас. дійсності, але 
їхнім творам властива невиразність 
бачення, що, по суті, призводить до 
містифікації реальної дійсності, 
як і в авангардистських течіях, що 
передували гіперреалізмові. 
Літ.: Полевой В. М. Гиперреализм и 
его критика. В кн.: Советское искус- 
ствознание 74. М., 1975. 

М. М. Соколов. 

ГІПЕРСТЕН (від гіпер... і грец. 
адєуое — сила, міць) — породо¬ 
утворюючий мінерал класу силі¬ 
катів. (М§, Ре)2 [5і2Об]. Сингонія 
ромбічна. Густ. 3,3—3,5. Твердість 
5—6. Колір темно-зелений до бу¬ 
рувато-чорного. Є в деяких маг¬ 
матичних гірських породах. Знай¬ 
дений і в метеоритах. 
ГІПЕРТЕЛІЯ (від гіпер... і грец. 
геХо£ — мета, межа) — те саме, 
що й гіперморфоз. 
ГІПЕРТЕНЗІЯ (від гіпер... і лат. 
Іепзіо — напруження, натяг) — 
підвищений гідростатичний тиск у 
порожнинах організму, порожнис¬ 
тих органах і судинах. Термін най¬ 
частіше вживається для позначен¬ 
ня підвищеного внутрішньочереп¬ 
ного тиску (лікворна внутрішньо¬ 
черепна Г.) та підвищеного тиску 
крові в артеріях (артеріальна Г.; 
див. Гіпертонічна хвороба) і ве¬ 
нах (венозна Г.). Ці види Г. мо¬ 
жуть бути симптомами певних за¬ 
хворювань, але нерідко вони самі 
(при значній тривалості) призво¬ 
дять до порушення функцій тих 
органів або систем, на які діє під¬ 
вищений тиск. 
ГІПЕРТЕРМІЯ (від гіпер... і грец. 
Оєрцті — тепло), перегрівання — 
нагромадження надлишкового теп¬ 
ла в організмі людини і тварин, 
що супроводжується підвищенням 
температури тіла. Г. може бути 
спричинена зовн. факторами, що 
утруднюють тепловіддачу в навко¬ 
лишнє середовище чи збільшують 
надходження тепла ззовні, або різ¬ 
ною патологією головного мозку 
(пухлини, травми, крововиливи 
тощо) внаслідок порушення гіпо- 
таламічних центрів терморегуляції 
(див. Гіпоталамус). Якщо т-ра тіла 
досягне 41—42° С, Г. закінчується 
тепловим ударом. При цьому пору- 
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шуються обмін речовин, кровообіг, 
постачання кисню мозкові тощо. 
Г. може виникати також при поси¬ 
леній м’язовій роботі, сп’янінні, 
наркозі (як ускладнення) та ін. 
Штучно спричинену Г. застосову¬ 
ють для лікування деяких інфек¬ 
ційних і нервових хвороб. 
ГІПЕРТИРЕбЗ (від гіпер... і грец. 
Оорєбд — щит) — посилення функ¬ 
ції щитовидної залози, внаслідок 
чого відбувається надмірне на¬ 
дходження у кров її гормону — 
тироксину Спостерігається при 
багатьох патологічних (психічні 
травми, туберкульоз, ревматизм то¬ 
що) та деяких фізіол. (вагітність) 
станах. Ознаки Г.— тремор 
рук, прискорення пульсу, підви¬ 
щення осн. обміну речовин, пору¬ 
шення з боку нервової системи 
(підвищується збудливість, люди¬ 
на стає дратливою, швидко стом¬ 
люється), схуднення ющо. За пев¬ 
них умов Г. може перейти в ти¬ 
реотоксикоз. Лікування: 
заспокійливі засоби, препарати йо¬ 
ду та ін. 
ГІПЕРТОНІЧНА ХВОРбБА — 
загальне захворювання людини, ос¬ 
новним проявом якого є підвищен¬ 
ня кров’яного тиску (артеріально¬ 
го). Г. х належить до найбільш 
поширених захворювань серцево- 
судинної системи, уражає до 5—6% 
дорослого населення. Зустріча¬ 
ється в різному віці, але переважно 
в середньому та похилому. Г. х. 
слід відрізняти від т. з. симптома¬ 
тичних гіпертоній, де підвищення 
артеріального тиску супроводжує 
інші захворювання (ураження аор¬ 
ти, гіпофіза, надниркових залоз, 
нирок та ін.) Розвиткові Г. х. спри¬ 
яють перевантаження (особливо 
негативними емоціями), розумо¬ 
ва праця, атеросклероз, порушен¬ 
ня діяльності ендокринних залоз 
і нирок, куріння, надмірне вжи¬ 
вання алкоголю, а також несприят¬ 
лива спадковість. Перш за все і 
найбільшою мірою при Г. х. ура¬ 
жаються серце, головний мозок і 
нирки. Ранніми суб’єктивними про¬ 
явами є головний біль, дратливість, 
порушення сну, втомлюваність, не¬ 
приємні відчуття в серці; інколи 
підвищений артеріальний тиск (АТ) 
виявляється несподівано, при від¬ 
сутності будь-яких інших ознак 
захворювання. АТ при Г. х. дає 
великі коливання протягом корот¬ 
кого часу та під впливом навіть не¬ 
значних подразників, потім зви¬ 
чайно стабілізується на високому 
рівні. Перебіг Г. х. буває різним, 
вона може прогресувати повільно 
чи дуже швидко (злоякісна Г. х.), 
припинити дальший розвиток, а 
також зникнути зовсім. Нерідко 
після переживань, різноманітних 
перенапружень, погодних та клі¬ 
матичних змін спокійний перебіг 
Г. х. може перериватись кризом 
з швидким підвищенням кров’яно¬ 
го тиску, значним погіршенням 
стану і гострими порушеннями 
кровообігу в серці та мозку. Най¬ 
важливішими ускладненнями Г. 
х. є інфаркт міокарда, серцева 
недостатність, інсульт, недостат¬ 
ність функції нирок. Хворі на Г. х. 
підлягають диспансеризації. Над¬ 
звичайно важливе значення мають 
своєчасне виявлення Г. х. при ма¬ 
сових профілактичних оглядах і 

запобігання цьому захворюван¬ 
ню шляхом усунення факторів, що 
його спричинюють. Л ікуван- 
н я: медикаментозне, організація 
раціонального режиму праці та 
побуту. 
Літ.: Мясников А. Л. Гипертоничес- 
кая болезнь и атеросклероз. М., 1964; 
Зрина Е. В. Лечение гипертонической 
болезни. М., 1973; Ратнер Н. А. Арте- 
риальньїе гипертонии. М., 1974; То- 
карь А. В. Артериальная гипертония и 
возраст. К., 1977; Шульга Ю. Д., Бе- 
линская Л. П. Артериальная гиперто¬ 
ния и ее лечение. К., 1977. 

А. О. П'ятак. 

ГІПЕРТОНІЧНІ РбЗЧИНИ — 
розчини, осмотичний тиск яких 
вищий за осмотичний тиск в рос¬ 
линних чи тваринних клітинах. 
Клітини у Г. р. зморщуються вна¬ 
слідок переходу води з клітин у 
розчин (див. Плазмоліз). Г. р. в 
поєднанні з гіпотонічними роз¬ 
чинами та ізотонічними розчина¬ 
ми застосовуються для вимірю¬ 
вання осмотичного тиску в живих 
клітинах і тканинах. 
ГІПЕРТОНІЯ (від гіпер... і грец. 
г6уо£ — напруження) — підвищен¬ 
ня напруженості (тонусу) м’язів. 
Звичайно говорять про Г. м’язових 
органів (напр., Г. шлунка) або 
систем (напр., Г. судин) чи їхніх 
частин (напр., артеріальна Г.). 
Терміном «гіпертонія > позначають 
також підвищення кров’яного тис¬ 
ку, зокрема артеріального, що є 
осн. ознакою гіпертонічної хворо¬ 
би, нефриту тощо. 
ГІПЕРТРИХбЗ [від ггпер... і 
грец Орі| (тріхбс) — волосся] — 
надмірний розвиток у людини во¬ 
лосяного покриву, не властивий 
даній частині тіла, статі або віко¬ 
ві людини. Див. також Гірсутизм. 
ГІПЕРТРОФІЯ (від гіпер... і грец. 
ГрОфТІ — Ька, живлення) — збіль¬ 
шення об’єму тканини, органа або 
його частини. Г. відбувається вна¬ 
слідок збільшення об’єму струк¬ 
турних елементів (клітин) тка¬ 
нини або надмірного розмноження 
їх (т. з. гіперплазія). У людини 
та тварин розрізняють справж¬ 
ню Г., при якій збільшується об’¬ 
єм специфічно А функціонуючих 
елементів, та несправжню 
Г., при якій надмірно розвива¬ 
ються проміжна й жирова ткани¬ 
ни. Справжня Г. розвивається при 
посиленому функціонуванні орга¬ 
на (напр., збільшення об’єму м’я¬ 
зів у спортсменів — компенсатор¬ 
на, або робоча, Г.) або внаслі¬ 
док порушення нейроендокринних 
впливів (напр., акромегалія). 
ГІПЕРФРАГМЄНТ (від гіпер... 
і лат. Ггавпіепішп — уламок, за¬ 
лишок) — те саме, що й гіпер’ядро. 
ГІПЕРФУНКЦІЯ (від гіпер... і 
функція) — посилення діяльності 
(функції) будь-якого органа, тка¬ 
нини, системи. Г. може мати при¬ 
стосовний характер (напр., збіль¬ 
шення сили скорочень серцевого 
м’яза у спортсменів), а може спри¬ 
чинювати захворювання (напр., 
при Г. щитовидної залози— поси¬ 
ленні секреції гормону тирокси¬ 
ну — виникає гіпертиреоз). Див. 
також Гіпофункція. 
ГІПЕР’ЯДРСЗ, гіперфрагмент — 
атомне ядро, до складу якого, 
крім нуклонів, входить гіперон. 

При взаємодії з частинками висо¬ 
кої енергії або в результаті захоп¬ 
лення повільного К~-мезона атомне 
ядро розпадається — утворюється 
т. з. зірка. Один з осколків (фраг¬ 
мент) ядра, який містить А°-гіпе- 
рон, і є Г., або гіперфрагментом. 
Час життя Г. визначається часом 
життя А°-гіперона (10~10 с). Впер¬ 
ше Г. виявили 1952 польс. фізики 
М. Даниш і Є. Пнієвський у кос¬ 
мічному промінні. У 1963 М. Да¬ 
ниш відкрив Г., до складу якого 
входять 2 А°-гіперони — т. з. по¬ 
двійне гіпер’ядро. 
ГІПН, гіпнум (Нурпиш) — рід мо¬ 
хів з підкласу справжніх мохів. 
Стебло лежаче або висхідне; паго¬ 
ни з гачкоподібними закінченнями. 
Листки дворядні, від яйцевидної 
або серцевидно-ланцетної основи 
шиловидно загострені; жилки не¬ 
має або вона коротка, подвійна. 
Коробочка на довгій ніжці, видов¬ 
жена або циліндрична. Понад 60 
видів, переважно в помірній зоні 
Пн. півкулі. В УРСР — 10 видів. 
Найпошир.— Г. кипарисо- 
видний (Н. сирге55іГогше); рос¬ 
те на корі дерев і на скелях. Рані¬ 
ше до роду Г. включали ряд ін. 
бокоплідних мохів з порядку гіп- 
нобріальних. 
ГІПН (З 3 (грец. іЗяуо£ — сон) — 
близький до сну стан, штучно вик¬ 
ликаний у людини й вищих хре¬ 
бетних тварин. Г. відомий з старо¬ 
давніх часів, проте аж до серед. 
19 ст. витлумачувався переважно 
з позицій містики, спіритуалізму. 
Перші серйозні спроби наук, по¬ 
яснення Г. були зроблені в кін. 
19 — на поч. 20 ст. рос. вчени¬ 
ми В. М. Бехтерєвим, О. О. То¬ 
карським, франц.— Ш. Ріше, 
Ж. Шарко, англ.— Дж. Брейдом та 
ін. Найглибше наук.-матеріаліс¬ 
тичне пояснення явищ Г. дали 
І. П. Павлов та його послідовники. 
Г. виникає під впливом дуже силь¬ 
них раптових або дуже слабких 
одноманітних зовн. подразників 
(останні у людини супроводяться, 
як правило, словесним навіюван¬ 
ням). В основі Г. лежить гальму¬ 
вання вищих відділів головного 
мозку. Однак на відміну від зви¬ 
чайного сну при Г. гальмуванням 
охоплюється не вся поверхня го¬ 
ловного мозку, зберігаються окре¬ 
мі осередки збудження (т. з. сто¬ 
рожові пункти), через які здійс¬ 
нюється зв’язок (рапорт) гіпнотизе¬ 
ра із загіпнотизованим. Розрізня¬ 
ють 3 стадії глибини Г.: поверхо¬ 
ва (гіпотаксія), що характеризу¬ 
ється сонливістю зі збереженням 
довільності рухів; середня (ката¬ 
лепсія), для якої характерні на¬ 
ростання сонливості та втрата здат¬ 
ності до довільних рухів; стадія 
глибокого Г. (сомнамбулізм), коли 
людина нічого не чує, крім голосу 
гіпнотизера, ні на що інше не реа¬ 
гує і після пробудження не пам’я¬ 
тає того, що було під час сеансу. 
Явище Г. широко використовується 
в мед. практиці для лікування ря¬ 
ду захворювань, насамперед нер¬ 
вових і психічних, та в пед. цілях. 
Літ.: Платонов К. И. Слово как фи- 
зиологический и лечебнмй фактор. 
М., 1962; Слободяник А. П. Психоте- 
рапия, внушение, гипноз. К., 1977; 
Черток Л. Гипноз. Пер. с франц. М., 
1972. О. Т. Губко. 

ГІПНОЗ 

Гіпв кипарисовидний. 
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Гіпнос. Римська копія 
1 ст. н. е. з грецького 
оригіналу близько 100 
до н. е. Мармур. Пра¬ 
ло. Мадрід. 

ГІПНОЛбГІЯ (від гіпноз і грец. 
Хоуос, — вчення) — 1) У вузькому 
значенні слова — вчення про гіп¬ 
ноз. 2) В широкому розумінні — 
комплексна наука, яка вивчає 
фізіологічні та психічні основи 
всіх сноподібних станів (гіпноз, 
сомнамбулізм, летаргія) та різні 
форми навіювання у стані неспан¬ 
ня (релаксація, автогенне трену¬ 
вання тощо). Г. найбільше застосо¬ 
вують у медицині та педагогіці. 
З метою лікування використову¬ 
ють різні форми гіпнотерапії та 
психотерапії. Проблеми навчання 
та виховання розробляє гіпнопе- 
дагогіка, або сугестопедагогіка. 
Наук.-природничі основи Г. заклав 
І. П. Павлов. Див. також Суге- 
стологія. О. Т. Губко. 
ГІПНОПЕДІЯ (від гіпноз і грец. 
яаібєіа — навчання, виховання) — 
галузь педагогічної науки, яка роз¬ 
робляє методи навчання під час 
природного сну. Інша назва — 
ноктопедія. Здатність сплячої лю¬ 
дини сприймати і засвоювати ін¬ 
формацію відома з давніх часів. 
В СРСР перші дослідження з Г. 
провів 1936—40 ленінгр. лікар 
професор А. М. Свядощ, який роз¬ 
робив основи Г. відповідно до пав- 
ловського вчення про наявність 
під час сну в корі великих півкуль 
головного мозку т. з. сторожових 
пунктів. На Україні цю роботу 
продовжив мовознавець Л. А. 
Близниченко. Розроблену ним ме¬ 
тодику іноді використовують у 
Рад. країні і за рубежем для 
вивчення іноз. мов, для засвоєння 
різноманітного довідкового мате¬ 
ріалу тощо. В зарубіжній Г. по¬ 
мітний вплив ідеалістичних, гол. 
чин. фрейдистських концепцій 
(див. фрейдизм). Багато теоре¬ 
тичних і практичних проблем Г. 
ще недостатньо з’ясовано. Очевид¬ 
но, що Г. не може замінити пед. 
процесу; її можна використовува¬ 
ти для мех. закріплення в пам’яті 
лише деяких видів інформації. 
ГГПНОС (Тяуоє) — у грецькій 
міфології бог сну, син Нюкти, 
брат-близнюк бога смерті Тана- 
тоса. Мав владу навіть над бога¬ 
ми Зображували його крилатим 
юнаком з маківками й рогом снови¬ 
дінь у руках або сплячим хлопчи¬ 
ком. 
ГІПНОТЙЗМ — сукупність явищ, 
що виникають при гіпнозі: підви¬ 
щена навіюваність (див. Навію¬ 
вання), гіпотаксія, каталепсія, 
сомнамбулізм. 
ГІПО... (грец. Оло...) — префікс, 
що означає зниження, недостат¬ 
ність, прихованість (напр., гі¬ 
поксемія, гіпотонія). 
ГІПОБібЗ (від гіпо... і грец. 
|Зіо£ — життя) — стан організму, 
що характеризується зниженням ін¬ 
тенсивності процесів обміну речо¬ 
вин та загальної активності. По¬ 
няття «гіпобіоз» часто застосовують 
як узагальнений термін щодо та¬ 
ких явищ, як гіпотермія, діапау¬ 
за, сплячка та ін. Стан глибокого 
Г. іноді може перейти в анабіоз. 
ГІПОВІТАМІНОЗ (від гіпо... й 
вітаміни) — те саме, що й віта¬ 
мінна недостатність. 

ГІПОГЕННІ ПРОЦЕСИ (від гі¬ 
по... і грец. ує\\6(о — поро¬ 
джую)—процеси утворення гірсь¬ 

ких порід, мінералів і руд, що від¬ 
буваються в надрах Землі. Див. 
Геохімічні процеси. 

ГІПОГЛІКЕМГЯ (від гіпо..., грец. 
уХіжбд — солодкий і аіца — 
кров) — зниження концентрації 
цукру в крові до 70 мг % і менше. 
Г. (аліментарна) може виникати у 
здорових людей після приймання 
великої кількості вуглеводів, під 
час тяжкої і тривалої м’язової 
роботи, іноді — у жінок в період 
лактації. Г. виникає також при 
захворюваннях підшлункової за¬ 
лози, печінки, нирок тощо. При 
передозуванні інсуліну виникає 
гіпоглікемічний шок, що ліквіду¬ 
ється внутрішньовенним введен¬ 
ням глюкози. Зменшення вмісту 
цукру нижче від 40 мг% може 
призвести до непритомності, судо¬ 
рог і смерті. 
ГІПОДЕРМА (від гіпо... і грец. 
бєрца — шкіра) — 1) Тонкий шар 
епітелію, що лежить безпосеред¬ 
ньо під кутикулою у членистоно¬ 
гих тварин. 2) Один або кілька 
шарів клітин, розташованих під 
покривними тканинами органів ба¬ 
гатьох вищих рослин (епідермісом 
або епіблемою). У* Г. рослин міс¬ 
тяться запаси води; у деяких рос¬ 
лин Г. виконує опорну і покривну 
функції. 
ГШОДЕРМАТбЗИ — паразитар¬ 
ні хвороби великої рогатої худоби. 
Збудники — личинки підшкірних 
оводів роду Нуробегта. В ураже¬ 
них тварин знижуються надої і 
жива маса, знецінюється шкура. 
Самки овода відкладають на во¬ 
лосся тварин яйця, з яких через 
З—5 днів вилуплюються личинки, 
які просвердлюють шкіру і мі¬ 
грують в спинномозковий канал 
або тканини стравоходу, звідки 
через 3—5 місяців проникають у 
підшкірну клітковину в ділянці 
спини. Тут личинки линяють і 
утворюють оводові жовна з нори¬ 
цевими отворами в шкірі, крізь 
які дихають і через 55 днів випа¬ 
дають на землю та залялькову¬ 
ються. Заходи боротьби. 
Шкіру уражених тварин оброб¬ 
ляють 8%-ним розчином хлорофо¬ 
су Під час льоту оводів тварин 
випасають вночі й обприскують 
1%-ним розчином хлорофосу. 
ГІПОКбТИЛЬ, гіпокотиле (від 
гіпо... і грец. котіЗХт) — чашка, 
заглиблення) — ділянка стебла 
між кореневою шийкою та місцем 
прикріплення сім’ядоль. Те саме, 
що й підсім'ядольне коліно. 
ГІПОКСЕМІЯ [від гіпо..., лат. 
ох(у8епіит) — кисень і грец. аї- 
ца — кров] — зниження вмісту 
кисню в крові. Наслідком Г. є 
гіпоксія. 
ГІПОКСІЯ [від гіпо... й лат. 
ОХ(у8ЄПІІШі) — кисень], кисневе 
голодування — патологічний стан, 
що розвивається в організмі вна¬ 
слідок недостатнього постачання 
тканинам кисню або внаслідок по¬ 
рушення використання його. Г. 
зумовлює значні зміни функцій 
організму. Незначна Г. викликає 
збудження, яке нагадує сп’яніння, 
виникають розлади вищої нервової 
діяльності, прискорюється серце¬ 
биття, частішає дихання. Різка Г. 
спричинює головний біль, нудоту, 
порушення серцевої діяльності й 

дихання, запаморочення. Навіть 
короткочасне (5—6 хв) припинен¬ 
ня постачання кисню головному 
мозкові може призвести до смерті. 
Розрізняють 4 осн. форми Г.: 
гіпоксична Г.— виникає в 
умовах зниженого парціального 
тиску кисню у вдихуваному повітрі 
(див. Висотна хвороба), коли 
утруднюється проникнення кисню 
в кров (при захворюваннях леге¬ 
нів, дихальних шляхів, бронхіаль¬ 
ній астмі тощо), при розладах ди¬ 
хання; гемічна Г.— є наслід¬ 
ком анемії або інактивації гемо¬ 
глобіну (отруєння окисом вугле¬ 
цю тощо); циркуляторна 
Г.— буває при розладах кровообі¬ 
гу (внаслідок закупорки кровонос¬ 
них судин); тканинна Г.— 
виникає при порушенні окислю¬ 
вально-відновних процесів у тка¬ 
нинах. Найчастіше спостерігається 
Г. мішаного типу. Г. може бути 
гострою (короткочасне кисневе го¬ 
лодування) або хронічною. Ліку¬ 
вання спрямоване на усунення 
осн. причини гіпоксії. 
Літ.: Салальїкин В. И., Арутюнов 
А. И. Гипоксия головного мозга. М., 
1978. А. 3. Колчинська. 
ГІПОМОРФбЗ (від гіпо... і грец. 
цорфл — форма, вигляд) — один з 
основних напрямів біологічного 
прогресу, пов’язаний з загальним 
недорозвитком, вторинним спро¬ 
щенням організації організмів. 
Найчастіше зумовлюється випадін¬ 
ням завершального етапу індиві¬ 
дуального розвитку родоначальних 
форм, пов’язаним з переходом 
організму в ін. середовище (у зем¬ 
новодних — з води на сушу) При¬ 
кладом Г. є неотенія — завершен¬ 
ня онтогенезу у деяких хвостатих 
земноводних на стадії личинки, 
яка і набуває здатності до розмно¬ 
ження. Ґ. є окремим випадком 
катаморфози. 
ГІПОПЛАЗІЯ (від гіпо... і грец. 
л\аоі$ — утворення), гіпогенезія— 
недорозвинення тканини, органа, 
частини тіла або всього організму, 
спричинене порушенням гістоге¬ 
незу зародка. Ці порушення вини¬ 
кають при діянні на організм ма¬ 
тері променевої енергії, порушен¬ 
ні живлення, при деяких інфекці¬ 
ях, що передаються від матері 
плоду (краснуха, токсоплазмоз, 
поліомієліт тощо). 
ГІПОПОТАМ — рід ссавців Те 
саме, що й бегемот. 
ГІПОСТАЗ (від гіпо... і грец. ата- 
аід — стан) — невиявлення дії ге¬ 
на в фенотипі внаслідок її пригні¬ 
чення неалельним геном (див. 
Алелі). Гени, вияв яких пригні¬ 
чений, наз. гіпостатични- 
м и , а ті, що пригнічують їхню 
активність — епістатични- 
м и (див. Епістаз). Напр., при 
схрещуванні сірого коня, забарв¬ 
лення якого визначається домі¬ 
нантним (див. Домінантність) 
геном (С), з рудим (ген В) у пер¬ 
шому поколінні всі коні матимуть 
сіре забарвлення, бо ген С пригні¬ 
чує вияв гена В. 
ГІПОСТЙЛЬ (від грец. бябстто- 
Хо£ — підтримуваний колона¬ 
ми) — просторе крите приміщен¬ 
ня, стелю якого підпирають коло- 
ри (переважно в архітектурі Ста- 
род. Сходу). Інша назва — гіпо- 
стильний зал. 
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гіпоталАму С, гіпоталамічна 
область (від гіпо... і грец. даА,а- 
рос; — місце перебування) — відділ 
проміжного мозку. Бере участь у 
регуляції діяльності серцево-судин¬ 
ної, дихальної, травної, видільної, 
ендокринної систем, вегетативно- 
судинних функцій, емоційних проя¬ 
вів, сну й неспання, підтримки 
рівня обміну речовин, гомеостазу, 
теплообміну тощо. 

ГІПОТЕЗА (грец. бяоОєаід— ос¬ 
нова, припущення) — можлива 
відповідь на питання, що виникло 
в ході дослідження; одне з можли¬ 
вих розв’язань проблеми. Г., за 
висловом Ф. Енгельса, є «формою 
розвитку природознавства, оскіль¬ 
ки воно мислить> (Маркс К. і 
Енгельс Ф. Тв., т. 20, с. 515). Г. 
можуть стосуватися фактів (у 
судовому слідстві, в дослідженні 
історика тощо), безпосередньо не 
спостережуваної внутр. основи 
явищ (пояснювальні Г. в теоретич¬ 
ному природознавстві), властивос¬ 
тей абстрактних об’єктів (у мате¬ 
матиці). Г.— одне з можливих 
розв’язань проблеми. У проблем¬ 
ній ситуації висувається кілька 
логічно несумісних Г.; кожна з них 
повинна відповідати наявним знан¬ 
ням і дозволяти висновки, пере- 
вірювані фактами в емпіричних 
теоріях, теоретичними побудова¬ 
ми в абстрактних теоріях. Г. не 
виводиться з наявних вірогідних 
знань (оскільки з ними сумісні 
й інші Г.), а підтверджується ни¬ 
ми; оцінка Г. полягає у встановлен¬ 
ні порівнянної імовірності конку¬ 
руючих Г. на основі свідчень. Чим 
більше питань розв’язується за 
допомогою Г., тим більша її еври¬ 
стична цінність (див. Евристика). 
Доведення Г. є одночасно спросту¬ 
ванням конкуруючих Г., доведен¬ 
ня не закінчене, доки теорія доз¬ 
воляє хоч одне конкурентне при¬ 
пущення Доведена Г. стає істи¬ 
ною. Спекулюючи на відносності 
істини (див Абсолютна і віднос¬ 
на істини), філософ, ідеалізм про¬ 
голошує всі теоретичні знання ро¬ 
бочими Г Насправді існує істотна 
різниця між вірогідним знанням, 
де виключаються певні можливос¬ 
ті в об’єктивному світі, і Г., яка 
цих можливостей не виключає. 
Літ.: Енгельс Ф. Діалектика природи. 
К., 1977; Ленін В. І. Матеріалізм і 
емпіріокритицизм. Повне зібрання тво¬ 
рів, т. 18; Копнин П. В. Гипотеза и по- 
знание действительности. К., 1962; 
Костюк В. М. Підтвердження та вибір 
гіпотези в науковому дослідженні. К.. 
1973. М. В. Попович 

ГІПОТЕНЗІЯ (від гіпо... й лат 
Іепзіо — напруження) — знижен¬ 
ня тиску всередині порожнистих 
утворів організму Термін «гіпо¬ 
тензія» застосовують в основному 
для позначення зниженого тиску 
крові в судинах — у венах (ве¬ 
нозна Г.) і артеріях (артеріальна 
Г.) Зниження внутрішньочереп¬ 
ного тиску наз. внутрішньочереп¬ 
ною, або лікворною, Г Гіпотен¬ 
зію слід відрізняти від зниження 
тонусу судин — гіпотонії 

ГІПОТЕНУЗА (грец. Ологєіуо- 
<ш, від бяотєі\чо — протягую) — 
сторона прямокутного трикутни¬ 
ка* що лежить проти прямого ку¬ 
та. Див Піфагора теорема 

ГІПОТЕРМГЯ (від гіпо... і грец. 
дєрцті — тепло) — зниження темпе¬ 
ратури тіла теплокровного орга¬ 
нізму нижче за властиві йому 
величини. Звичайно при охоло¬ 
дженні організму починають дія¬ 
ти його регуляторні механізми, 
що спричинюють гол. чин. підви¬ 
щення теплопродукції (частіша¬ 
ють скорочення скелетних м’язів, 
прискорюється серцева діяльність, 
посилюється обмін речовин) та 
зниження тепловіддачі (спазм 
периферичних судин, припинення 
потовиділення тощо). Коли ж те¬ 
пловіддача організму не компен¬ 
сується його теплопродукцією, на¬ 
стає Г. Це буває при порушенні 
терморегуляції (напр., при сп’я¬ 
нінні, крововтраті, шоку) або ви¬ 
снаженні фізіол. механізмів тепло¬ 
віддачі (напр., при повній нерухо¬ 
мості на холоді). Розрізняють Г. 
природну і штучну. 
Природна Г. спостерігається 
у багатьох тварин як реакція прис¬ 
тосування під час зимової сплячки. 
В умовах Г. різко уповільнюються 
процеси обміну речовин, знижу¬ 
ються витрати кисню тканинами, 
уповільнюється кровообіг тощо. 
Це є сприятливим моментом для 
використання Г. в медицині. При 
створенні Г. штучно знижують 
т-ру тіла охолодженням, блокую¬ 
чи спочатку захисні терморегуля¬ 
торні механізми фармакологічни¬ 
ми засобами. Штучна Г. може 
бути повною і місцевою. Її засто¬ 
совують для лікування злоякісної 
гіпертермії, черепномозкової трав¬ 
ми, кровоточивої виразки шлун¬ 
ка і дванадцятипалої кишки та ін. 
Проте найчастіше Г. використову¬ 
ють під час операцій, гол. чин. 
на серці, оскільки при охолоджен¬ 
ні тіла до необхідної т-ри можна 
частково або повністю відключити 
кровообіг, не боячись кисневого 
голодування органів і тканин. 

Г. В. Книшов. 
ГІПОТИРЕОЗ (від гіпо... і грец. 
Оирєбд — щит), мікседема — стій¬ 
ке зниження функції щитовидної 
залози, що призводить до пору¬ 
шення процесів обміну речовин. 
Повне випадіння функції щито¬ 
видної залози наз. атиреозом. Г. 
спричинюється природженим не¬ 
дорозвитком щитовидної залози, 
іноді — хірургічним втручанням, 
запальними процесами в залозі, 
діянням радіоактивного йоду тощо 
(тиреоїдний Г.), а також запальни¬ 
ми процесами, пухлинами в гіпота- 
ламо-гіпофізарній частині мозку, 
травмами центр, нервової системи 
(гіпоталамо-гіпофізарний Г.). При 
Г спостерігаються млявість, сон¬ 
ливість, ослаблення пам’яті, одут¬ 
лість обличчя, набряклість повік, 
сухість шкіри, зниження осн. об¬ 
міну та ін.; у дітей — карликовий 
зріст, повільне скостеніння, по¬ 
рушення психіки тощо. Ліку¬ 
вання: гормонотерапія (інди¬ 
відуальне дозування), вітаміноте¬ 
рапія тощо 
ГІПОТОНІЧНІ РОЗЧИНИ — роз- 
ЧИНИ, ОСМОТИЧНИЙ ТИСК ЯКИХ НИЖ¬ 

ЧИЙ від осмотичного гиску вмісту 
рослинних і тваринних клітин. У 
Г р. клітини набрякають внаслі¬ 
док переходу води з Г р. до цито¬ 
плазми і можуть навіть руйнува¬ 
тися (див. Гемоліз') До Г р. на¬ 

лежить багато мінеральних вод. 
Див. також Гіпертонічні розчини 
та Ізотонічні розчини. 
ГІПОТОНІЯ (від гіпо... і грец. 
тоуо£ — напруження) — патоло¬ 
гічно знижене напруження (тонус) 
певної тканини, органа або сис¬ 
теми тіла. Буває Г. тих органів, 
що мають гладенькі м’язи (шлунок, 
кишечник, око, судини тощо), а 
також скелетної мускулатури. Зде¬ 
більшого під Г. розуміють знижен¬ 
ня кров'яного тиску (зокрема, 
артеріального нижче від 96/60 мм 
рт. ст.). Ця форма Г. може бути 
фізіол. явищем (у спортсменів, лю¬ 
дей тяжкої фіз. праці) або патоло¬ 
гічним. Патологічна, або симпто¬ 
матична, Г. виникає як наслідок 
інфекції, інтоксикації, голодуван¬ 
ня, захворювань ендокринних за¬ 
лоз тощо. Г. буває синдромом ря¬ 
ду захворювань або самостійним 
захворюванням (гіпотонічна хво¬ 
роба), що виникає внаслідок по¬ 
рушень вегетативної нервової си¬ 
стеми. Г нерідко супроводиться го¬ 
ловними болями, підвищеною втом¬ 
люваністю, порушенням сну, драт¬ 
ливістю, стійким зниженням арте¬ 
ріального тиску. Перебіг звичай¬ 
но хронічний з погіршенням стану 
в зимово-весняний період і при 
різких метеорологічних коливан¬ 
нях. Лікування спрямоване 
на усунення причини, що виклика¬ 
ла Г.; загальнозміцнювальне са¬ 
наторно-курортне лікування, нор¬ 
малізація режиму праці та побуту 
тощо. О. А. П'ятак. 
ГІПСЗфГЗ, гіпофіза (грец. блофо- 
аі£ — відросток), нижній моз¬ 
ковий придаток — залоза внут¬ 
рішньої секреції у хребетних тва¬ 
рин і людини. Міститься в загли¬ 
бині осн. кістки черепа; зв’язана 
з головним мозком за допомогою 
т. з. гіпофізарної ніжки. Склада¬ 
ється з трьох часток: передньої 
(залозистої), середньої (проміж¬ 
ної) та задньої (нервової). Вироб¬ 
ляє гормони: адренокортикотроп- 
ний гормон, гонадотропні гормо¬ 
ни, тиреотропний гормон, росту 
гормон, пролактин, вазопресин, 
окситоцин та ін. Відіграє провід¬ 
ну роль у гормональній регуляції, 
впливає на ріст (див. Акромегалія, 
Гігантизм, Карликовий зріст) і 
обмін речовин організму. 
ГІПОФУНКЦІЯ (від гіпо... і 
функція) — недостатня діяльність 
органів, фізіологічних систем і 
тканин організму, що може при¬ 
звести до порушення його життє¬ 
діяльності (напр., ослаблення про¬ 
дукції соматотропного гормону гі¬ 
пофізом спричинюється до карли¬ 
кового зросту). 
гіпоцентр (від гіпо... й лат. 
сепігшп — осереддя, центр) — об¬ 
ласть у глибинах Землі, де відбу¬ 
вається раптове звільнення енер¬ 
гії, внаслідок чого виникає зем¬ 
летрус. Розрізняють Г. поверхне¬ 
ві, або нормальні (на глиб, до 
70 км) — в земній корі, проміжні 
(на глиб. 70—300 км) і глибокі 
(від 300 до 700 км) — у мантії 
Землі. Проекцію Г. на поверхню 
Землі наз епіцентром земле¬ 
трусу. 
ГІПОЦИКЛОЇДИ ТА ЕПІЦИК- 
лбїди (від гіпо..., грец. бяі... — 
префікс, що означає перебування 
над чимось, і циклоїда) — криві, 

ГІПОЦИКЛОЇДИ 
ТА ЕПІЦИКЛОЇДИ 

Гіпсові та гіпсобетон¬ 
ні вироби: 1—3 — гіп¬ 
сові перегородкові пли¬ 
ти: суцільна, порож¬ 
ниста й армована очере¬ 
том; 4 — гіпсобетонна 
перегородкова панель. 

Гірка насіннєочисна 
полотняна. 

Гіпотенуза- 
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Гіркокаштан звичай¬ 
ний. Гілка з квіткою та 
плід. 

Гіркуха. 

описувані точкою т кола радіуса 
г, що котиться без ковзання по 
нерухомому колу радіуса К. При 
внутр. дотику криві наз. гіпо¬ 
циклоїдами (мал., 3), при 
зовнішньому — епіциклої¬ 
дами (мал., 6). Якщо Я = 4г, 
то гіпоциклоїда наз. астроїдою. 
При К = 2г гіпоциклоїда перетво¬ 
рюється на відрізок прямої — діа¬ 
метр нерухомого кола. До епіцик¬ 
лоїд належать кардіоїда (К = г) 
та циклоїда. Якщо ж точка містить- 

Г ІПОЦИНЛОІ'ДИ 

Е ПІЦИНЛОЇДИ 

В=4г Р=4г Я=3г 
сІ>г й<г 

ся не на рухомому колі, а на від¬ 
далі сі від його центра, то описува¬ 
ні нею траєкторії наз. укоро¬ 
ченими (сі < г; мал., 1 і 5) і 
видовженими (<і > г; мал., 
2 і 4) Г. та е. Коли відношення 
К/г — ірраціональне число, то Г. та 
е. складаються з нескінченного 
числа завитків. Г. та е. застосову¬ 
ють у теорії механізмів 
Літ.: Савелов А. А. Плоские кри¬ 
вше. М., 1960. М. Й. Ядренко. 

ГІППАРХ (‘'Іяяархое; 2 ст. до 
н. е.) — давньогрецький астроном. 
Вів перші систематичні астр. спо¬ 
стереження. Склав каталог поло¬ 
жень 850 зір і поділив зорі за ступе¬ 
нем їхньої яскравості на 6 величин. 
Г. відкрив явище прецесії; дослід 
жував видимий рух Сонця і Міся¬ 
ця та склав таблиці цього руху; 
визначив віддаль від Землі до 
Місяця; ввів геогр. координати — 
широту і довготу. Відомості про 
праці Г. подаються в творі К. Пто- 
лемея 4Альмагесть. 
ГІППОКРАТО'іялохраїтіб; 6л. 460 
до н. е., о. Кос — 377 до н. е., за 
ін. даними — 356 до н. е., поблизу 
Ларіси, Фессалія) — давньогрець¬ 
кий лікар, реформатор античної ме¬ 
дицини. Залишив велику наук, 
спадщину. Дотримувався в основ 
йому матеріалістичних поглядів. 
Заклав основи клінічного спосте¬ 
реження і вчення про передбачен¬ 
ня наслідків хвороби (т. з. прогно¬ 
стики). Значну роль у мед. прак¬ 
тиці надавав гігієні, дієтетиці, а 
також урахуванню факторів зовн. 
середовища. Г. був видатним хірур¬ 
гом свого часу. Розробив принци¬ 
пи накладання пов’язок, лікуван¬ 
ня переломів, вивихів, почав за¬ 
стосовувати ортопедичні апарати. 
Г. вважають родоначальником мед. 
географії. Йому приписують текст 
т. з. лікарської клятви — <Клят¬ 
ви Гіппократа». 
ГІППОКРАТ ХЮСЬКИЙ (Чл- 
лсжраттіб 6 ХІое; 5 ст. до н. е.) — 
давньогрецький геометр, автор пер¬ 
шого систематичного твору з гео¬ 
метрії. Перший довів, шо площі 

двох кругів відносяться як квад¬ 
рати їхніх діаметрів, встановив 
т. з. Гіппократові серпки. Дослід¬ 
жував проблеми квадратури кру¬ 
га (розв’язати не зміг) і подвоєн¬ 
ня куба (звів до побудови двох 
геометричних середніх а/х = 

= х!у = у!2а, звідки х = а ^/~2). 

ГІПС (від грец. убфос — крейда, 
вапно) — мінерал класу сульфа¬ 
тів. Са304 • 2Н20. Сингонія мо- 
ноклінна. Густ. 2,3. Твердість 
1,5—2,5. Колір білий, окремі 
кристали водяно-прозорі. Доміш¬ 
ки забарвлюють Г. у різні кольори. 
Блиск скляний. Родовища Г. є в 
СРСР — на Уралі, в Поволжі, 
на Україні, зокрема в Донбасі, 
Придністров’ї. Г. використовують 
у будівництві, як виробний камінь, 
у цем. пром-сті, для виготовлення 
фарб, у с. г. (для гіпсування 
грунтів). Випалений Г. застосо¬ 
вують у хірургії та як матеріал 
для ліпних робіт і скульптурних 
виробів. 
ГІПСОБЕТОН — бетон на основі 
гіпсових в'яжучих речовин. Ком¬ 
поненти Г.: в’яжучі — буд. гіпс 
(найчастіше), цргідритовий це¬ 
мент, високоміцний гіпс та гіпсо- 
цементопуцоланова речовина; за¬ 
повнювачі — неорганічні (пере¬ 
важно з пористою та шорсткою по¬ 
верхнею) та органічні (тирса, де¬ 
ревна стружка) або їхня суміш; 
добавки, що сповільнюють тужа¬ 
віння Г. та підвищують його водо- 
і атмосферостійкість. Об’ємна ма¬ 
са Г. від 350 до 2100 кг/ма, міцність 
на стиск від 0,5 до 12,5 МПа 
(5—125 кгс/см2). З гіпсобетону ви¬ 
готовляють гіпсобетонні вироби 
(див. Гіпсові та гіпсобетонні ви¬ 
роби). ’ 
ГІПСОВІ ТА ГІПСОБЕТОННІ 
ВЙРОБИ — будівельні вироби з 
гіпсового тіста (суміші гіпсу і води) 
та гіпсобетону. До виробів такого 
типу належать: гіпсобетонні пе- 
регородкові панелі і плити, панелі 
для основи підлоги, для перекрит¬ 
тів, камені для зовн. стін, венти¬ 
ляційні блоки, сан.-тех. кабіни, 
гіпсові обшивальні листи (суха 
штукатурка), теплоізоляційні пли¬ 
ти, архіт. деталі тощо. Такі ви¬ 
роби бувають армовані і неармо- 
вані; суцільні, порожнисті та нізд¬ 
рюваті. Формують Г. та г. в. лит¬ 
тям, вібруванням, пресуванням 
та прокаткою. Міцність на стиск 
гіпсобетонних виробів до 7,5 МПа, 
або 75 кгс/см2 (з використанням 
високоміцного гіпсу та гіпсоцемен- 
топуцо ланового в’яжучого — до 
12,5 МПа, або 125 кгс/см2, і біль¬ 
ше), гіпсових виробів — до 15,0 
МПа (150 кгс/см2). Г. та г. в. легкі, 
вогнестійкі, характеризуються ви¬ 
сокими звукоізоляційними власти¬ 
востями, але не водо- і вологостій¬ 
кі (див. Водостійкість, Волого¬ 
стійкість). Застосовують Г. та 
г. в. у конструкціях, захищених 
від систематичного зволоження, а 
також у приміщеннях з відносною 
вологістю повітря до 60%. Іл. с. 45. 
Літ.: Слободя-ник И. Я. Стройтель- 
ньіе материальї и изделия. К., 1973. 

І. О. Пашков. 

ГІПСОГРАФІЧНА КРИВА (від 
грец. бфо£ — висота і урафсо— пи¬ 
шу) — графік співвідношення площ 
земної поверхні, зайнятих різними 

абсолютними висотами та глиби¬ 
нами. Дані для побудови Г. к. об¬ 
числюють за гіпсометричними (ви¬ 
сота поверхні) та батиметричними 
(глибина океану) картами. Буду¬ 
ється Г. к. відкладанням по осі 
ординат висот та глибин, а по осі 
абсцис — площ, зайнятих відпо¬ 
відними висотами та глибинами 
(у млн. км2 або у процентах від 
заг. площі поверхні Землі). За до¬ 
помогою Г. к. обчислюють пересіч¬ 
ний рівень земної поверхні, пере- 
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січну глиб, моря та площі будь- 
яких ділянок суходолу чи мор. 
дна, в межах заданих висот або 
глибин. 
ГІПСОМЕТРІЯ (від грец. Офое — 
висота і цєтрєсо — вимірюю) — 
метод відображення на карті рельє¬ 
фу земної поверхні за допомогою 
спеціальних ізоліній (ізогіпси, ізо¬ 
бати тощо). 

ГІПСУВАННЯ ГРУНТІВ —вне- 
сення в грунт гіпсу для нейтраліза¬ 
ції лужності, шкідливої багатьом 
с.-г. культурам; хімічна меліора¬ 
ція грунту, за якої в солонцях і 
солонцюватих грунтах увібраний 
натрій заміщується увібраним 
кальцієм, внаслідок чого поліпшу¬ 
ються фіз., фіз.-хім. та біол. 
властивості грунту, підвищується 
його родючість. Норма внесення 
гіпсу залежно від кількості увібра¬ 
ного натрію коливається в межах 
від 1,5—6 до 12 т/га. На Україні 
Г. г. потребують понад 1 млн. га. 
Якщо солонцеві грунти залягають 
серед родючих окремими плямами, 
що займають не більше як 25% пло¬ 
щі поля, гіпс вносять тільки на 
плями. Перетворення солонців під 
впливом гіпсу на культ, грунт 
(тривалість меліоративного періо¬ 
ду) відбувається на неполивних 
землях 8—10, а на зрошуваних — 
5—6 років. Для Г. г. використову¬ 
ють гіпс природних покладів і 
відходи, одержувані при виготов¬ 
ленні суперфосфату і преципітату. 
Літ.: Довідник по удобренню сільсь¬ 
когосподарських культур. К., 1975: 
Руденко І. С. [та ін.1. Основи агроно¬ 
мії. К., 1977. 

ГГРА Людас Костянтинович [15 
(27).VIII 1884, Вільнюс — 1.УІІ 
1946, там же] — литовський рад. 
письменник, громадський діяч. 
Нар. поет Лит. РСР (з 1943), акад. 
АН Лит. РСР (з 1945). За бурж. 
ладу в Литві виступав як друг 
Рад. Союзу. Перша зб. віршів 
с Дуль-дуль-ду дочка» (1909). У 
збірках 4Зелений лужок» (1911), 
4 Дорогами батьківщини» (1912), 
4Іскри» (1921) та ін. писав про 
істор. минуле Литви, виступав 
проти соціального і нац. гніту. В 
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роки Великої Вітчизн. війни був 
у Рад. Армії. В цей час видав 
збірки віршів «Литва Грюнвальда» 
(1942), «Слово боротьби» (1943) 
та ін. Дружбу народів оспівав у 
поезіях «Салюти Москви», чУкра¬ 
їні», чАдам Міцкевич у Поволжі». 
Перекладав поезії Т. Шевченка, 
присвятив йому статті чТарас Шев¬ 
ченко — співець України» (1909), 
чТарас Шевченко» (1914) та ін. 
У 1912 видав на власні кошти збір¬ 
ку Шевченкових творів лит. мовою. 
Те.: У к р. пере кл.- [Вірші]. В 
кн.: Радянська література народів 
СРСР. К., 1952; Рос. перекл.— 
Избранное. Вильнюс, 1952. 

ГІРЄї, Гереї — династія татар¬ 
ських ханів у Криму в 15—18 ст. 
Засн. Хаджі-Гіреєм, який, 
скориставшись із занепаду Золо¬ 
тої орди, 1449 проголосив неза¬ 
лежність Кримського ханства. З 
1475 Г. перебували у васальній за¬ 
лежності від Туреччини. В 16—на 
поч.18 ст.Г. організовували грабіж¬ 
ницькі напади на укр., рос., польс. 
і молд. землі. В 1571 війська 
Девлет-Гірея спалили Мо¬ 
скву, але 1572 зазнали поразки під 
Серпуховом і Молодеями. На поч. 
17 ст. Г. допомагали шляхет. Поль¬ 
щі під час її інтервенції в Росію. 
В 1648 Іслам-ГірейІИ всту¬ 
пив у союз з Б. Хмельницьким, але 
зраджував його в боях під Зборо¬ 
вом (1649), Берестечком (1651) і 
Жванцем (1653). Після приєднан¬ 
ня Криму до Росії 1783 останній 
крим. хан ІНагін-Гірей III 
зрікся влади і виїхав до Туреч¬ 
чини. 

ГГРІ Варахагірі Венката(н. 10.VIII 
1894, Берхампур) — індійський 
політ, і держ. діяч. Навчався в 
ірл. Нац. ун-ті в Дубліні, юрист. 
Член партії Індійський національ¬ 
ний конгрес. З 1926 — президент 
Всеіндійського конгресу профспі¬ 
лок. У 1939—45 за участь у нац.- 
визвольній боротьбі проти англ. 
панування перебував у в’язниці. 
В 1946—67 обіймав високі урядо¬ 
ві посади, не раз був губернатором 
штатів. У 1967—69 — віце-прези¬ 
дент, 1969—74 — президент Індії. 
ПРГн, Цзілінь — місто на Пн.Сх. 
Китаю, в провінції Гірін. Порт 
на р. Сунгарі, залізнич. вузол. 
Бл. 570 тис. ж. Гол. галузь 
пром-сті — хім. (вироби, барвни¬ 
ків, карбіду кальцію, азотних 
добрив, целюлози, кіноплівки). 
Підприємства деревообр., паперо¬ 
вої, харч, пром-сті. Вироби, феро¬ 
сплавів. ТЕС і Финманська ГЕС. 
Засн. 1673. 
ПРГн, Цзілінь — провінція на 
Пн. Сх. Китаю. Пл. 290 тис. км2. 
Нас. 17,89 млн. чол., переважно 
китайці, а також корейці, маньчжу¬ 
ри. Адм. центр —м. Чанчунь. 
На Пд. Сх.— Маньчжуре-Корейсь¬ 
кі гори (вис. до 2744 м, г. Байтоу- 
шань), на Пн. Зх.— рівнина Сун- 
ляо. Бл. 30% тер. Г. вкрито лісами 
(гол. чин. мішаними й широколи¬ 
стяними). Видобувають кам. ву¬ 
гілля, мідну, поліметалеві, заліз, 
руди, золото. Лісозаготівлі. Осно¬ 
ва енергетики — Финманська ГЕС 
на р. Сунгарі. За 1949—57 в Г. ство¬ 
рено автомобілебудування (в Чан- 
чуні за допомогою СРСР збудова¬ 
но найбільший у країні автозавод), 

чорну металургію. Підприємства 
лісової, деревообр., паперової, хім. 
пром-сті. В с. г. переважає земле¬ 
робство. Вирощують кукурудзу, 
просо гаолян; з тех. культур — 
сою й цукр. буряки. Розводять ве¬ 
лику рогату худобу, свиней, овець, 
коней, маралів. Збирання жень- 
шеня. 
ГІРКА НАСІННЄОЧЙСНА —ма- 
шина, що розподіляє зерно та до¬ 
мішки на фракції за формою та 
поверхнею (коефіцієнтом їхнього 
тертя). Г. н. за своєю конструкцією 
і призначенням бувають стрічкові 
(з поздовжнім і поперечним рухом 
полотна), східчасті стрічкові, ци¬ 
ліндричні, вальцьові та ін. В СРСР 
найпоширеніші Г. н.— бурякова 
і льонова. Іл. с. 45. 

П. С. Короткевич. 
ГІРКА СІЛЬ — мінерал класу 
сульфатів. Див. Епсоміт. 
гГрка СОРТУВАЛЬНА — заліз¬ 
нична станційна споруда, за допо¬ 
могою якої сортують вагони залеж¬ 
но від місця призначення. Являє 
собою земляний насип (вис. зви¬ 
чайно 3—3,5 м) з похилом, по яко¬ 
му вагони скочуються під впливом 
власної маси на розгалужені колії 
сортувального парку. Г. с. з вели¬ 
ким обсягом робіт обладнують ав¬ 
томат. пристроями, за допомогою 
яких регулюють швидкість скочу¬ 
вання вагонів, переводять стрілки 
тощо. На інтенсивно діючих Г. с. 
за добу сортують до 7 тис. ва¬ 
гонів. 
гіркокаштан (Аезсиїиз) — рід 
рослин родини гіркокаштанових. 
Дерева заввишки до 25 м, рідше 
кущі — 2—4 м. Листки супротив¬ 
ні, пальчастоскладні. Квітки не¬ 
правильні, 4—5-пелюсткові, у ба¬ 
гатоквіткових волотях. Плід — ко¬ 
робочка. Бл. 25 видів, поширені 
в Пд.-Сх. Азії, пд. частині Пн. 
Америки і в Європі (Балкани). 
В СРСР — 13 видів (дико не зу¬ 
стрічаються), в т. ч. в УРСР — 5, 
з них найпоширеніший Г. зви¬ 
чайний (А. Ьірросазіапит) — 
декоративне дерево заввишки до 
ЗО м, з широкою густою кроною. 
Деревина м’яка, йде 4на виготов¬ 
лення фанери. Медонос. Іноді в 
садах і парках вирощують Г. чер¬ 
во н и й (А. рауіа) — дерево до 
5—8 м заввишки з короткочерешко- 
вими листками і червоними квіт¬ 
ками. 
ГІРК^ХА (Ьасіагіиз гиіиз) — ба¬ 
зидіальний гриб род. пластиннико- 
вих. Шапинка червонувато-корич¬ 
нева, до 10 см у діаметрі. М’якуш 
з водянисто-білим пекучо-їдким мо¬ 
лочним соком. Росте у хвойних та 
мішаних (під сосною) лісах; плодо¬ 
ві тіла утворює в червні — листопа¬ 
ді. Умовно їстівний гриб дуже низь¬ 
кої якості. Вживають у їжу тіль¬ 
ки солоним; солять його після 
вимочування у воді або варіння. 

ГІРЛАНДАЙО (СЬігІапсІаіо) До- 
меніко (власне — ді Томмазо Бі- 
горді; 1449, Флоренція — 11.1 
1494, там же) — італійський живо¬ 
писець раннього Відродження, 
представник флорентійської шко¬ 
ли. Твори: фрески в капелі Санта- 
Фіна в соборі м. Сан-Джіміньяно 
(бл. 1475) і Сікстинській капелі 
у Ватікані (1481—82), в церкві 
Оньїсанті (1480), у капелі Сассетті 

в церкві Санта-Трініта (1483—86) 
та в церкві Санта-Марія Новел- 
ла (1485—90), всі — у Флоренції; 
портрет «Старий з онуком» (Дувр, 
Париж). 
ГІРНЙК Микола Андрійович (н. 
7. VI 1923, с. Вербовець, тепер 
Катеринопільського р-ну Черкась¬ 
кої обл.) — український рад. поет. 
Член КПРС з 1947. Учасник Вели¬ 
кої Вітчизн. війни. В 1950 закін¬ 
чив Київ. ун-т. Почав друкувати¬ 
ся 1938. Збірки поезій «Моя Зве- 
нигородщина» (1950), «Вірність» 
(1952), «Ромашковий цвіт» (1955), 
«Совість» (1957), «В авангарді 
світу» (1960), «Сузір’я серця» 
(1965), «Одвічне, сьогоденне» 
(1973) — про героїчну мирну пра¬ 
цю рад. народу, завоювання со¬ 
ціалістичного ладу. Перекладач 
укр. мовою творів Максима Тан¬ 
ка, В. Мозурюнаса, М. Свєтлова, 
А. Тажибаєва та ін. Нагородже¬ 
ний орденом Червоної Зірки, ме¬ 
далями. 
Те.: Крізь відстані. К., 1969; Одвічне, 
сьогоденне. К., 1973; Невтома. К.,1975. 

ГІРНЙК (до 1958 — смт Соцгоро- 
док) — місто Донецької обл. 
УРСР, підпорядковане Селидівсь- 
кій міськраді, на р. Вовчій (бас. 
Дніпра), за 7 км від залізничної 
ст. Цукуриха. Засн. 1938 як шах¬ 
тарське с-ще в зв’язку з будівницт¬ 
вом кам.-вуг. шахт. Дві кам.-вуг. 
шахти, будинок побуту; 4 заг.- 
освітні та музична школи, сільс. 
профес.-тех. уч-ще, лікарня, клуб, 
2 бібліотеки. 
ГІРНЙК — селище міського типу 
Львівської обл. УРСР, підпоряд¬ 
коване Червоноградській міськ¬ 
раді, за 4 км від залізничної ст. 
Гірник. 3,9 тис. ж. (1977). Видобу¬ 
вання кам. вугілля. 3-д залізобе¬ 
тонних виробів. Середня школа, 
поліклініка, клуб. б-ка. Виник 
1954. 
ГІРНЙЦЬКЕ — селище міського 
типу Донецької обл. УРСР, під¬ 
порядковане Сніжнянській міськ¬ 
раді, за 10 км від залізничної ст. 
Соф’їно-Брідська. 2,1 тис. ж. 
(1977). Цех Авдіївського об’єд¬ 
нання швейних і галантерейних 
виробів. Середня школа, фельд¬ 
шерсько-акушерський пункт; 2 
клуби, б-ка. Г. засн. 1912. 
ГІРНЙЧА ГЕОМЕХАНІКА, ме 
ханіка гірських порід — наука про 
механічні властивості масивів гір¬ 
ських порід і механічні процеси, 
що відбуваються в них під час ве¬ 
дення гірничих робіт. Досліджує 
напруження і деформації локаль¬ 
них ділянок земної кори, що зазна¬ 
ють впливу природних і виробни¬ 
чих факторів. Осн. метою Г. г. є 
вивчення гірничого тиску і. раціо¬ 
нальних способів керування ним. 
Г. г. встановлює закономірності 
виникнення і розвитку напружено- 
деформаційних полів у районі гір¬ 
ничих розробок з урахуванням вла¬ 
стивостей і стану гірського масиву, 
вишукує методи цілеспрямованого 
використання тиску цього масиву, 
щоб створити умови для безпечної 
розробки надр. Пов’язана з меха¬ 
нікою середовища, що деформу¬ 
ється, інженерною геологією, гео¬ 
фізикою, будівельною механікою, 
гірничою наукою тощо. 
О. Я. Манойло, В. М. Потураєв. 

ГІРНИЧА 
ГЕОМЕХАНІКА 

Гіппарх. 

Гіппократ. 

Д. Гірландайо. Старий 
з онуком. Дувр. Париж- 
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ГІРНИЧА 
НАУКА 

ГІРНЙЧА НАУКА — сукупність 
знань про умови залягання родо¬ 
вищ корисних копалин і фізичні 
явища, що відбуваються в товщі 
гірських порід при створенні гір¬ 
ничих виробок; про способи видо¬ 
бування і збагачування корисних 
копалин; про організацію вироб¬ 
ництва, яка зумовлює безпечну й 
економічну розробку родовищ. Роз¬ 
різняють такі напрями Г. н.: тех¬ 
нологічний; нормалізації виробни¬ 
чих умов і безпеки праці; гірничої 
економіки та організації вироб¬ 
ництва. До першого напряму Г. н. 
належать дослідження в галузі 
розкривання і систем розробки пла¬ 
стових і рудних родовищ (див. та¬ 
кож Розробка родовищ корисних 
копалин), гірничої геомеханіки, гір¬ 
ничої геометрії, маркшейдерії, тех¬ 
нології збагачування і вивчення 
складу корисних копалин, механі¬ 
зації гірничих робіт тощо. Другий 
напрям Г. н. включає дослідження 
в галузі рудникової аеродинаміки 
і боротьби з рудниковим газом і 
пилом, з раптовими викидами ву¬ 
гілля й газу (див. також Гірничо¬ 
рятувальна справа), складання 
прогнозу щодо самозаймання ву¬ 
гілля або руд і розробки заходів, 
що перешкоджають цьому, тощо. 
Третій напрям Г. н. становлять гір¬ 
нича економгеографія, економіка 
і організація гірничого виробницт¬ 
ва. На Україні дослідження з Г. н. 
провадять Геотехнічної механіки 
інститут АН УРСР, Дніпропет¬ 
ровський гірничий інститут, Ву¬ 
гільний науково-дослідний інсти¬ 
тут та ін. Див. також Геотехно- 
логія, Гірнича справа. 
ГІРНЙЧА ПРОМИСЛОВІСТЬ, 
гірничодобувна промисловість — 
комплекс галузей важкої промис¬ 
ловості по розвідуванню родовищ, 
видобуванню з надр землі і збага¬ 
чуванню корисних копалин. Залеж¬ 
но від характеру пром. викори¬ 
стання мінеральної сировини всі 
галузі Г п поділяють на такі 
сен. групи: паливодобувну (ву¬ 
гільна, нафтова, сланцева, торфо¬ 
ва, видобування природного газу), 
рудодобувну (залізорудна, мар¬ 
ганцеворудна, видобування кольо¬ 
рових руд, благородних і рідкісних 
металів та ін.); гірничохімічну (ви¬ 
добування калійних солей, кухон¬ 
ної солі, апатитів, нефелінів, бок¬ 
ситів, сірки, фосфоритів тощо); по 
видобуванню мінеральної сирови¬ 
ни для будівельної індустрії, вог¬ 
нетривкої та керамічної пром-сті 
(видобування мармуру, глини, 
бутового каменю, граніту, вапняку, 
гіпсу, доломітів, лабрадориту, аз¬ 
бесту, мергелю та ін.); гідромеліо¬ 
ративну (мінеральні підземні во¬ 
ди тощо). Див також Паливна 
промисловість. Вугільна промис¬ 
ловість. Нафтодобувна промис¬ 
ловість, Залізорудна промисло¬ 
вість. Гірничохімічна промисло¬ 
вість, Газова промисловість. 
Марганцеворудна промисловість 
Торфова промисловість 
ГІРНЙЧА СПРАВА— галузь на 
уки і техніки, пов'язана з видобу¬ 
ванням з надр землі твердих, рід¬ 
ких або газоподібних корисних 
копалин Розробленню родовища 
корисної копалини передують роз¬ 
відувальні роботи, які полягають 
у виявленні й визначенні кількос 

ті і якості цієї копалини, встанов¬ 
ленні напряму простягання та 
кута спаду пластів і особливостей 
навколишніх порід. Після визна¬ 
чення запасів і техніко-екон. до¬ 
цільності використання корисної 
копалини родовища розробляють 
за проектом, яким передбачено тех¬ 
нологію гірничих робіт і систему 
(певний порядок у часі й просторі) 
розроблення покладів. Тверді ко¬ 
рисні копалини (вугілля, руду, мі¬ 
неральні будівельні матеріали то¬ 
що) видобувають підземним або 
(якщо вони залягають на невели¬ 
кій глибині) відкритим способом, 
використовуючи гірничі виробки 
(див. Агрегатне виймання вугіл¬ 
ля, Відкрита розробка родовищ 
корисних копалин, Підземна роз¬ 
робка родовищ корисних копалин, 
Підводна розробка родовищ корис¬ 
них копалин, Торфовидобування). 
Впроваджуються засоби геотех¬ 
нології. Велика увага приділяється 
безпеці робіт (див. Вибухобезпека 
у гірничій справі, Гірничоряту¬ 
вальна справа. Гірничий нагляд). 
Рідкі і газоподібні корисні копа¬ 
лини (нафту, мінеральні води, 
природні гази Їощої видобувають 
майже виключно з оурових сверд¬ 
ловин (див. Нафтовидобування). 
Завершальним процесом гірничої 
технології є збагачування корисних 
копалин. Розвиток Г. с. пов’язаний 
з дальшим вивченням властивостей 
гірських порід (див. Гірнигіа нау¬ 
ка, Гірнича геомеханіка), з застосу¬ 
ванням ефективніших гірничих ма¬ 
шин Значний вклад у розвиток Г. с. 
внесли Б. І. Бокій, О. П. Герман, 
М. В. Мельников, О. М. Терпиго- 
рєв, О. О. Скочинський, Л. Д. 
Шевяков, М. А. Стариков, М. М. 
Федоров, В. С. Пак, О. Н. Щер¬ 
бань, М. С. Поляков, Ф. О. Абра- 
мов, К. С. Борисенко, М. О. Зай- 
цев, О. М. Пеньков, П. П. Несте- 
ров, П. С. Кучеров, К. І. Татомир 
та ін. На Україні дослідження з 
Г. с. проводять Вугільний науково- 
дослідний інститут. Гірничої ме¬ 
ханіки всесоюзний науково-дос¬ 
лідний інститут ім. М. М. Федо- 
рова, Макіївський н.-д. ін-т з безпе¬ 
ки праці у гірничій пром-сті тощо. 
Див. також Гірнича промисло¬ 
вість, Гірничохімічна промисло¬ 
вість. 
Літ.: Шевяков Л. Д. Разработка мес- 
торождений полезнмх ископаемьіх. М., 
1963; Народне господарство Українсь¬ 
ка РСР. Ювілейний статистичний що¬ 
річник. К., 1977. С. А. Саратікянц. 

ГІРНЙЧЕ ПРАВО — в СРСР су- 
купність правових норм, які ре¬ 
гулюють відносини, пов’язані з 
використанням надр землі для 
видобування корисних копалин та 
інших цілей, а також для охорони 
надр. Основу таких відносин ста¬ 
новить закріплена в ст. 11 Консти¬ 
туції СРСР держ. власність на над¬ 
ра, які становлять єдиний держ. 
фонд надр. До нього входять як 
використовувана, так і незаймана 
частини надр. Належність права 
власності на надра соціалістичній 
д-ві — найважливіша передумова 
регулювання гірничих відносин в 
інтересах усього суспільства. Вона 
дає змогу забезпечувати раціональ¬ 
не розміщування продуктивних 
сил країни і високі темпи розвит¬ 
ку нар. г-ва, є одним з гол. факто¬ 

рів створення матеріально-техніч- і 
ної бази комунізму. Правове регу- , 
лювання гірничих відносин в | 
СРСР підпорядковано здійсненню т 
планового, раціонального і комп¬ 
лексного користування надрами 
для задоволення потреб у міне- у 
ральній сировині та ін. потреб нар. 
г-ва з одночасним здійсненням за- г 
ходів, спрямованих на охорону ^ 
надр,гарантування безпеки робіт 
по користуванню ними та ін. Поряд 
з цим норми рад. Г. п. мають своїм 
завданням і всебічне зміцнення 
законності в сфері гірничих відно¬ 
син, зокрема охорону прав під¬ 
приємств, орг-цій, установ і грома¬ 
дян від порушень з боку користу¬ 
вачів надрами. Осн. законодавчи¬ 
ми актами рад. Г. п. є Основи 
законодавства Союзу РСР і союз¬ 
них республік про надра та ко¬ 
декси про надра союзних респуб¬ 
лік (в УРСР — Кодекс УРСР про 
надра). А. /. Пшеничний. 
ГІРНЙЧИЙ КОМБАЙН — гір¬ 
нича машина, що одночасно відо¬ 
кремлює від масиву корисні ко¬ 
палини або породу, подрібнює їх 
і навантажує на транспортні за¬ 
соби. Осн. частини Г. к.: робочий 
орган, що руйнує масив гірських 
порід і подрібнює їх; навантажу¬ 
вальний орган; приводні двигуни 
(див. Привод); механізми перемі¬ 
щення (подачі); пристрої для зро¬ 
шування повітря і вловлювання 
пилу; органи керування. Розрізня¬ 
ють Г. к. (мал.) очисні (для видо¬ 
бування корисних копалин), про¬ 
хідницькі (для проведення гірни¬ 
чих виробок) і нарізні (якими ство- 

Гірничі комбайни; очисний вузькозах* 
ватний із шнековим робочим органом; 
прохідницький вибіркової дії зі стрі¬ 
лоподібним робочим органом; наріз¬ 
ний з робочим органом у вигляді хит¬ 
ного здвоєного бара. 
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рюють нарізні виробки у товщі 
зугілля, щоб підготувати очисний 
вибій). Очисні Г. к. бувають для 
тологих і похилих пластів (до 35°) з 
фимусовим вивантаженням корис¬ 
них копалин і для крутопохилих 
та крутих пластів (понад 30°) з 
самопливним їх вивантаженням; 
для пластів дуже тонких (до 0,8 м), 
онких (0,81—1,2 м), середніх 
Д,21—3,5 м) і потужних (понад 
3,5 м). Очисні Г. к. поділяють та¬ 
кож на вузькозахватні (до 1 м) і 
широкозахватні (понад і м). Є 
очисні Г. к. з холостим переміщен¬ 
ням у вихідне положення, з розво¬ 
ротом на кінцях лави і без розворо¬ 
ту (двостороння робота за човни¬ 
ковою схемою). Осн. типи робочих 
органів очисних Г. к.: барові, що 
складаються з одного або кількох 
барів (рам) з різальними ланцю¬ 
гами; барабанні — з вертикал, або 
горизонтальною віссю обертання; 
шнекові — з горизонтальною віс¬ 
сю обертання; бурові (див. Бур). 
Крім того, застосовують комбіно¬ 
вані робочі органи (напр., бурові 
і барабанні). Очисні Г. к. руха¬ 
ються за допомогою вмонтованих у 
комбайн або винесених у підготов¬ 
чі виробки механізмів переміщен¬ 
ня (подачі) і гнучкого тягового 
органа (каната чи ланцюга) або за 
допомогою гусеничного ходу. Дея¬ 
кими прохідницькими Г. к. ство¬ 
рюють виробки в товщі вугілля 
або ін. корисної копалини, інши¬ 
ми — у породі. Робочі органи 
таких Г. к. бувають стрілоподібні, 
бурові (роторні і роторно-планетар¬ 
ні) і хитні. Механізми переміщен¬ 
ня таких комбайнів — гусеничні, 
крокуючі або комбіновані. Наван¬ 
тажувальний орган прохідницьких 
Г. к. має вигляд ковша, кільцевого 
скребкового конвейєра, шнека то¬ 
що. До найдосконаліших належать 
прохідницькі Г. к. вибіркової дії 
з стрілоподібним робочим органом, 
який руйнує ділянки вибою в пев¬ 
ній послідовності (циклічно). Є 
породопрохідницькі бурові Г. к. 
з робочим органом роторного або 
роторно-планетарного типу, облад¬ 
наним різцевим або шарошковим 
інструментом. Вони створюють ви¬ 
робки у м’яких, середньої твердос¬ 
ті і твердих породах. У нарізних 
Г. к. робочий орган має вигляд 
хитного здвоєного бара з двошар- 
нірним ланцюгом. Г. к. найчастіше 
застосовують у вугільній пром-сті. 
Крім того, їх використовують для 
видобування горючих сланців, руд 
рідкісноземельних металів тощо. 
Ю. К. Єпгфанцев, В. І. Кутовий, 

А. М. Максименко. 

ГІРНЙЧИЙ КОМПАС —прилад, 
яким визначають напрями простя¬ 
гання і спаду, а також кут спа¬ 
ду пласта або тріщини гірських 
порід. Складається з немагніт¬ 
ної основи, на якій укріплено ком¬ 
пас і висок. За магнітною стріл¬ 
кою компаса (мал.) визначають 
напрями (азимути) ліній простя¬ 
гання і спаду, а за виском — 
кут нахилу лінії спаду пласта 
або тріщини. Г. к. застосовують 
під час геологорозвідувальних і 
гірничих робіт. 

Л. ТІ. Нестеренко. 

ГІРНЙЧИЙ НАГЛЯД, держав¬ 
ний гірничий нагляд — діяльність 
спеціально уповноважених орга¬ 

нів Рад. держави по забезпеченню 
додержання всіма к-тами, міністер¬ 
ствами, відомствами, підприємст¬ 
вами, орг-ціями, установами і гро¬ 
мадянами встановленого порядку 
користування надрами, виконанню 
обов’язків по охороні надр. Цей 
нагляд стосується також безпеч¬ 
ного ведення робіт, пов’язаних з 
користуванням надрами, запобіган¬ 
ня і усунення їхнього шкідливого 
впливу на населення, навколишнє 
природне середовище, будівлі та 
споруди, додержання правил ве¬ 
дення держ. обліку запасів і родо¬ 
вищ корисних копалин тощо. Пе- 
едбачений ст. 44 Основ законо- 
авства Союзу РСР і союзних рес¬ 
публік про надра. Г. н. здійснюють 
К-т по нагляду за безпечним ве¬ 
денням робіт у пром-сті і гірничо¬ 
му нагляду, відповідні к-ти союз¬ 
них республік та їхні місц. органи. 
Вони мають право вживати опера¬ 
тивних заходів і давати обов’яз¬ 
кові для виконання вказівки про 
усунення порушень правил і норм 
безпечного ведення робіт і охоро¬ 
ни надр і а також притягати до 
адм. відповідальності осіб, винних 
у порушенні таких правил. Поряд 
з Г. н. існує й відомчий контроль 
за використанням та охороною 
надр, що здійснюється органами, 
у віданні яких перебувають підпри¬ 
ємства, організації та установи, що 
користуються надрами. 

' О. О. Чувпило. 

ГІРНЙЧИЙ ТИСК —тиск гірсь¬ 
ких порід на гірничі виробки або 
підземні конструкції. Осн. причи¬ 
ною Г. т. є гравітація (див. Тяжін¬ 
ня). Крім того, виникнення Г. т. 
спричинюють тектонічні процеси 
(див. Тектоніка), гірничі роботи, 
будівництво наземних і підземних 
споруд. Г. т. проявляється у дефор¬ 
муванні, зміщуванні і руйнуванні 
породних масивів і земної поверх¬ 
ні, у навантаженні на підземні 
споруди. Щоб керувати Г. т. в 
очисних вибоях, у виробленому 
просторі обвалюють породу або 
заповнюють його порожніми по¬ 
родами та ін. матеріалом; в боках 
горизонтальних і похилих виро¬ 
бок вдаються, напр., 4до буріння 
свердловин. Ю.4 Г. Спицин. 

ГІРНЙЧІ ВЙРОБКИ — порож¬ 
нини в земній корі, що утворилися 
під час гірничих робіт. Розрізня¬ 
ють Г. в. розвідувальні (для шукан¬ 
ня й розвідування корисних копа¬ 
лин) й експлуатаційні (для роз¬ 
робляння родовищ); підземні (в 
товщі земної кори) і відкриті (на 
поверхні землі). Підземні Г. в. 
бувають вертикальними, горизон¬ 
тальними й похилими; вони мо¬ 
жуть виходити й не виходити на по¬ 
верхню землі. До вертикальних Г. 
в. такого типу належать, напр., 
шурфи, шахтні стовбури, гезен¬ 
ки, до горизонтальних — штоль¬ 
ні, штреки, квершлаги, орти (ви¬ 
робки впоперек простягання ро¬ 
довища), до похилих — шурфи, 
бремсберги, скати, похили та ін. 
Підземні Г. в. поділяють також на 
очисні, де виймають корисні ко¬ 
палини (напр., лави, камери), і 
підготовчі, в яких переміщується 
транспорт, встановлено вентиляцій¬ 
не устаткування тощо. До найпоши¬ 
реніших відкритих Г. в. належать 
траншеї. М. В. Бакулін. 

ГІРНЙЧІ РОБИТИ — роботи, по 
в’язані з проведенням, кріпленням 
і підтримуванням у робочому ста¬ 
ні гірничих виробок, а також вий¬ 
манням корисних копалин. Розріз¬ 
няють Г. р. відкриті (див. Відкри¬ 
та розробка родовищ корисних 
копалин), підземні (див. Підзем¬ 
на розробка родовищ корисних ко¬ 
палин) і підводні (див. Підводна 
розробка родовищ корисних копа¬ 
лин). Крім того, Г. р. бувають роз¬ 
кривні (див. Розкривні роботи), 
підготовчі (підготовка до роз¬ 
робляння розкривної частини ро¬ 
довища), нарізні (розділяння виїм¬ 
кових полів або блоків на виїмкові 
ділянки гірничими виробками) й 
очисні (виймання корисних копа¬ 
лин). Г. р. поділяють також на 
машинні (за допомогою гірничих 
машин і механізмів), підривні 
(див. Буропідривні роботи. Під¬ 
ривні роботи), гідравлічні (див. 
Гідромеханізація), геотехнологіч¬ 
ні (див. Геотехнологія), бурові 
(див. Буріння), термічні. Ефек¬ 
тивність Г. р. вимірюють обсягом 
виконаних робіт за одиницю часу, 
а також витратами робочого ча¬ 
су, ресурсів і засобів на одиницю 
об’єму корисної копалини. 

Ю. К. Батманов. 

ГІРНИЧОЗАВОДСЬКІ СЕЛА- 
НИ — категорія феодально залеж¬ 
них селян у Росії й на Україні 
в 17—19 ст., які, займаючись хлі¬ 
боробством, зобов’язані були пра¬ 
цювати також на гірничих заводах. 
На Україні приписні селяни з’я¬ 
вилися в кін. 18 ст. (Слов’янські 
соляні промисли, Луганський ча¬ 
вуноливарний з-д та ін.). Нес¬ 
терпні умови праці й життя викли¬ 
кали численні заворушення Г. с. 
Вони брали активну участь у се¬ 
лянській війні під проводом О. І. 
Пугачова 1773—75 та ін. антифе- 
од. виступах. Феод.-кріпосницька 
залежність Г. с. була формально 
скасована бурж. реформами 60-х 
рр. 19 ст. Кабальні відробітки кол. 
Г. с. існували на багатьох заводах 
до поч. 20 ст. 
ГІРНЙЧОЇ МЕХАНІКИ всесо 
ІЬЗНИЙ НАУКбВО ДбСЛІДНИЙ 
ІНСТИТУТ імені М. М. Федо- 
рова — науково-дослідна установа 
Міністерства вугільної промисло¬ 
вості СРСР. Організований 1951 у 
Донецьку. В складі установи (1979) 
відділи: шахтних вентиляторів, 
шахтного підйому та експлуатації, 
надійності і ремонту шахтних ста¬ 
ціонарних установок; лабораторії: 
шахтного водовідливу, пневмоуста 
новок тощо. Є дослідно-експери¬ 
ментальне вироби. Осн. напрями 
роботи: розробляння наук, основ 
створення, експлуатації і ремонту 
основних шахтних стаціонарних 
машин і комплексів, шахтного під¬ 
йому, вентиляторних і водовідлив¬ 
них установок, підвищення надій¬ 
ності і довговічності шахтних ста¬ 
ціонарних установок і устатку¬ 
вання, а також розробляння тех. 
завдань на створення нового і вдо¬ 
сконалювання діючого устатку¬ 
вання стаціонарних установок. Ін-т 
видає збірники праць «Турбома¬ 
шини» і «Шахтний подьем». 

Г. М. Нечушкін. 

ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНА СПРА¬ 
ВА — діяльність людини, пов’я- 
зана з науковими основами, орга- 

ГІРНИЧОРЯТУ- 
ВАЛЬНА СПРАВА 

Гірничий компас: 1 — 
основа; 2 — магнітна 
стрілка; 3 — висок (по¬ 
рівняно із звичайним 
компасрм позначення 
сходу і заходу в гір¬ 
ничому компасі поміня¬ 
но місцями). 

4 УРЕ, т. 3. 
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Гірокомпас 

Гіроскоп. 

Виробництво калійних 
добрив 
(тис. т; в ум. одиницях; 

Роки СРСР 
У т. ч. 
УРСР 

1965 5691 630 

1970 9824 959 
1976 19 977 1034 

нізацією і технікою запобігання 
та ліквідації аварій у шахтах і 
рудниках; галузь гірничої справи. 
Найнебезпечнішими аваріями є під¬ 
земні пожежі, вибухи метано-пові- 
тряних сумішей і вугільного пилу, 
раптові викиди вугілля і руднико¬ 
вого газу, самочинне (без втручан¬ 
ня людини) обвалювання порід, 
прориви в гірничі виробки підзем¬ 
них вод і пливунів. Боротьбу з 
аваріями на гірничих підприємст¬ 
вах ведуть воєнізовані гірничо¬ 
рятувальні частини. На шахтах, 
крім того, є добровільні допоміж¬ 
ні гірничорятувальні команди. До 
індивідуального спорядження гір- 
ничорятівників належать кисневі 
ізолюючі (їхня захисна дія 4 год) 
або допоміжні (захисна дія 2 год) 
респіратори, газотеплозахисні апа¬ 
рати і теплозахисні комбінезони. 
Для гірників призначено ізолюючі 
або фільтруючі саморятівники (за¬ 
хисна дія 45 хв). В боротьбі з по¬ 
жежами гірничорятівники застосо¬ 
вують вогнегасники, портативні 
піногенератори, апаратуру, що га¬ 
сить вогонь струменем води, тощо. 
Щоб запобігти вибухам метано-по- 
вітряних сумішей, при дистанцій¬ 
ному гасінні пожеж у дуже зага¬ 
зованих шахтах використовують 
парогазові генератори, азотні га- 
зифікаційні установки. Ділянки, 
де виникла пожежа, ізолюють пе¬ 
ремичками, що їх споруджують, до¬ 
держуючись певної віддалі. При 
небезпеці вибухів вугільного пилу 
вдаються до пиловибухозахисту. 
Гірничі виробки розчищають від по¬ 
рід і підземних пливунів звичай¬ 
ними гірничими машинами і меха¬ 
нізмами, спец, гірничопрохідниць¬ 
кими установками тощо. Крім то¬ 
го, гірничорятувальні частини осна¬ 
щені дихальними апаратами для 
надання допомоги потерпілим, 
геомагнітофонами, приладами і 
устаткуванням, якими контролю¬ 
ють склад рудникової атмосфери, 
засобами проводового і високочас¬ 
тотного зв’язку тощо. Проблеми 
Г. с. досліджує Всесоюзний н.-д. 
ін-т гірничорятувальної справи (у 
Донецьку). Див. також Дегазація, 
Вибухобезпека у гірничій справі, 
Гірничий нагляд. 
Літ.: Соболев Г. Г. Горноспасательное 
дело. М., 1972; Иванов В. А. Библио- 
графический указатель отечественной 
литературьі по горноспасательному 
делу. 1900—1965 гг. Донецк, 1972. 

А. І. Козлюк. 

ПРНИЧОХІМІЧНА ПРОМИЄ- 
лОвість — галузь хім. промис¬ 
ловості, що включає видобування, 
збагачування та первинну перероб¬ 
ку апатитової і фосфоритної руд, 
природних калійних солей та руд, 
які містять сірку, бор, миш’як то¬ 
що. Осн. продукція Г. п.: калій¬ 
ні добрива, природний сульфат 
натрію, фосфатна сировина (апати 
товий і фосфоритний концентрат), 
боратова руда, природна сірка, 
сірчаний колчедан. В дореволюц. 
Росії гірничохім. сировину для 
потреб хім. пром-сті ввозили з-за 
кордону. Практично вітчизняну 
Г. п. створено за роки Рад. влади. 
Особливого розвитку Г. п. набула 
після Великої Вітчизн. війни 
1941—45, коли було проведено 
великі роботи щодо розширення 
сировинної бази діючих підпри¬ 

ємств та організовано розвідуваль¬ 
ні роботи в нових районах. За заг. 
обсягом вироби, калійних добрив 
Рад. Союз посідає одне з перших 
місць у світі. В УРСР Г. п. пред¬ 
ставлена вироби, калійних добрив, 
природної сірки і в незначному 
обсязі вироби, земляних пігмен¬ 
тів — охри й мумії. Перші під¬ 
приємства по вироби, калійних до¬ 
брив було споруджено в 19 ст. на 
Прикарпатті (в Калуші та Стебни¬ 
ку); вони випускали добрива пе¬ 
реважно у вигляді сирових солей — 
розмолотих калійних порід. Швид¬ 
кий розвиток калійної пром-сті 
почався з кін. 50-х рр. 20 ст. У 
1966 почав виробляти збагачені до¬ 
брива Стебницький калійний з-д; 
1967 став до ладу Калуський хімі- 
ко-металург. комбінат (див. Ка- 
луське виробниче об'єднання 
чХлорвініл»). У 1950 на Прикар¬ 
патті розвідано великі запаси сір¬ 
ки, що стали базою для створення 
в республіці сірчаної пром-сті. 
В 1958 почав давати продукцію 
Роздольський гірничохім. комбі¬ 
нат (див. Роздольське виробниче 
об'єднання <Сірка>), 1970 введено 
в дію Яворівський гірничохім. з-д, 
де сірку виробляють прогресивним, 
більш дешевим методом підзем¬ 
ного виплавлення. 
В Г. п. використовують потужні 
гірничопрохідницькі комбайни, 
вантажно-доставочні машини. Про¬ 
дукція випускається переважно в 
гранульованому та великозернис- 
тому вигляді. Широко застосову¬ 
ють комбінування вироби., що 
грунтується на комплексному ви¬ 
користанні сировини. 

'В. Д. Томащук. 

ГІРО... (від грец. уцрод— коло, 
уирєбо) — обертаюсь) — частина 
складних слів, що відповідає по¬ 
няттю чобертальний рух» (напр., 
гіроскоп, гірокомпас). 
ГІРОБУС [від гіро... й лат. (от- 
пі)Ьи5 — для всіх] — засіб без¬ 
рейкового транспорту. Див. Жи¬ 
робус. 
ГІРОВОЗ — рудниковий локо¬ 
мотив з механічним акумулято¬ 
ром енергії — маховиком. Попе¬ 
редньо розкручений пневматич¬ 
ним, електричним або внутр. зго¬ 
ряння двигуном маховик передає 
колесам акумульовану в ньому 
кінетичну енергію. Двигун розмі¬ 
щують на локомотиві або на ста¬ 
ціонарному зарядному пункті. 
Довжина пробігу після одноразо¬ 
вого зарядження 3—5 км, ма¬ 
са рухомого складу 50—70 т. Г. 
(мал.) переміщує вагонетки по вен¬ 
тиляційних гірничих виробках. 
Його використовують також при 
будівництві шахт і як допоміжний 
транспорт у гідрошахтах. 

П. С. Шахтар. 

ГІРОКОМПАС (від гіро... і ком¬ 
пас) — прилад, що вказує курс 
рухомого об’єкта відносно геогра¬ 
фічного меридіана. Принцип дії 
Г. (мал.) грунтується на власти¬ 
вості важкого гіроскопа встанов¬ 
люватися у положення, при яко¬ 
му його вісь паралельна геогр. 
меридіанові. Показання Г., на 
відміну від магнітного компаса, 
практично не залежать від земного 
магнетизму, наявності залізних мас 
і електромагнітних полів. Розріз¬ 
няють Г. з одним і двома гіроскопа¬ 
ми; з маятниковим і електромаг¬ 
нітним (точнішим) керуванням. 
Г. застосовують переважно на мор. 
суднах. В разі потреби їх викори¬ 
стовують при геодезичних, топо¬ 
графічних, маркшейдерських та 
ін. роботах. В. М. Землянський. 

ГІРОМАГНГТНЕ ВІДНОШЕН- 
НЯ — відношення магнітного мо¬ 
менту елементарних частинок (і 
систем, що складаються з них — 
молекул, атомів, атомних ядер то¬ 
що) до їхнього моменту імпульсу. 
Величина Г. в. визначає дію зовн. 
магнітного поля на систему з влас¬ 
ним магнітним моментом. 
гіромагнГтні Явища — яви¬ 
ща, в яких проявляється зв’язок 
між магнітними моментами і мо¬ 
ментами кількості руху частинок 
речовини. Див. також Магніто¬ 
механічні явища. 

ГІРОРУЛЬОВЙЙ — електронаві- 
гаційний прилад; те саме, що й ав¬ 
тору льовий. 
ГІРОСКОП (від гіро... і грец. 
охояєсо — спостерігаю) — швидко¬ 
обертове тверде тіло, вісь обертан¬ 
ня якого може змінювати свій на¬ 
прям у просторі. Найпростішим 
Г. є іграшка дзига. В гіроскопіч¬ 
них пристроях застосовують Г. 
(мал.) переважно у вигляді закріп¬ 
леного в кардановому (універсаль¬ 
ному) підвісі масивного тіла — 
ротора симетричної форми, що 
обертається навколо осі симегрії. 
У такого Г. три ступені вільності 
обертання навколо взаємно пер¬ 
пендикулярних осей карданового 
підвісу, які перетинаються у не¬ 
рухомій (відносно основи підвісу) 
точці О. Розрізняють Г. астатичні 
(зрівноважені), в яких центр їх¬ 
ньої ваги збігається з точкою О, 
і важкі, у яких такого збігу немає. 
Астатичний Г., на який не діють 
зовнішні сили, наз. вільним. Він 
зберігає незмінним напрям гол. 
осі. Є Г. й з двома ступенями віль¬ 
ності. Щоб позбутися впливу тертя 
в осях карданового підвісу, засто¬ 
совують поплавкові Г., герметична 
внутр. рама яких занурена в ріди¬ 
ну, а також Г. на повітряному під¬ 
вісі, створеному сталим повітряним 
дуттям. Є Г.: з електростатичним 
підвісом ротора — за допомогою 
регульованого високовольтного 
електр. поля між обертовим елект¬ 
ропровідним ротором і електрода¬ 
ми підвісу; Г. з магнітним підві¬ 
сом феромагнітного ротора — за 
допомогою магнітного поля; кріо¬ 
генні Г.— з підвісом ротора в маг¬ 
нітному полі струмів надпровід¬ 
ності. Розроблено ядерні і корпус¬ 
кулярні Г., в яких використано гі¬ 
ромагнітні властивості мікрочасти¬ 
нок атомів і атомних ядер; лазерні 
Г.. шо являють собою кільцеві 
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оптичні квантові генератори, а та¬ 
кож вібраційні Г., де чутливим 
елементом є вібруючі стрижні або 
обертовий ротор з пружним підві¬ 
сом. Г. застосовують у навігацій¬ 
них приладах, гіростабілізаторах, 
у системах автом. керування ру¬ 
хом літаків, ракет, мор. суден 
тощо. 
Літ.: Малеев П. И. Новьіе види гиро- 
скопов. Л., 1971; Метелицьін И. И. 
Теория піроскопа — теория устой- 
чивости. М., 1977. 

В. М. Землянський. 

ГІРОСКОПІЧНІ ПРЙСТРОЇ, гі- 
роскопічні прилади — пристрої 
(прилади), основною частиною 
яких є гіроскоп. Дають змогу роз¬ 
в’язувати задачі навігації, стабілі¬ 
зувати положення рухомих, а іно¬ 
ді й нерухомих об’єктів. Крім 
гіроскопів, в Г. п. є швидкісні 
електр. або пневматичні двигуни, 
що надають рух гіроскопам; дат¬ 
чики кутів або кутових швидкостей 
повороту об’єктів; пристрої пере¬ 
давання контрольованих величин 
відповідним покажчикам; маг¬ 
нітні, електронні, напівпровідни¬ 
кові та ін. підсилювачі слідкую¬ 
чих систем, що за допомогою ор¬ 
ганів керування примушують 
об’єкт рухатися за заданою тра¬ 
єкторією. В них є також електро¬ 
магнітні, пневматичні або мех. 
пристрої, що зменшують похибки 
гіроскопів. До Г. п. належать: 
гіротахометри і гіроінтегратори, 
якими вимірюють відповідно куто¬ 
ву швидкість і кути повороту; 
гірошироти, що показують геогр. 
широту місця; гіровертикалі і гіро- 
горизонталі, які фіксують напрям 
справжньої вертикалі або площи¬ 
ни горизонту, що дає змогу визна¬ 
чати кути крену (нахилу) об’єкта 
відносно поздовжньої або попереч¬ 
ної осі. Крім того, серед Г. п. роз¬ 
різняють гіронапівкомпаси, гіро¬ 
компаси, гіромагнітні і гіроіндук- 
ційні компаси та курсові системи, 
які показують курс рухомого об’єк¬ 
та або кут його повороту навколо 
вертикальної осі; гіротеодоліти 
(див. також Теодоліт), що полег¬ 
шують прокладання тунелів, шахт, 
виконання геодезичних робіт; гіро¬ 
стабілізатори; гіроорієнтатори та 
інерціальні навігаційні системи 
тощо. Г. п. застосовують для ке¬ 
рування рухом літаків, ракет, су¬ 
ден, торпед, космічних кораблів, 
роботів, для визначення профілю 
глибоких бурових свердловин та 
ін. 
Літ.: Селезнев В. П Навигационньїе 
устройства. М., 1974. 

В. В. Шершун. 

ГІРОСТАБІЛІЗАТОР — пристрій, 
яким зменшують бортову хитави¬ 
цю морських суден, торпед, ра¬ 
кет тощо. Складається з одного 
або кількох масивних роторів — 
гіроскопів, які, швидко обертаю¬ 
чись, стабілізують положення об’¬ 
єкта, що рухається. 
ГІРСУТЙЗМ (від лат. Ьігзиіиз— 
волосатий) — надмірне оволосін- 
ня у жінок. Виявляється в посиле¬ 
ному рості волосся на обличчі 
(вуса, борода), грудях, животі, 
кінцівках. Г. зумовлюється гол. 
чин. надмірним надходженням ан¬ 
дрогенів у кров або підвищенням 
чутливості тканин до їх дії. Спо¬ 
стерігається при деяких ураженнях 

кори надниркових залоз, пухлинах 
яєчників, передньої частки гіпо¬ 
фіза, клімактеричних порушеннях, 
при деяких ураженнях головного 
мозку, шкірних захворюваннях та 
ін. Г. зустрічається і у здорових 
жінок (т. з. конституціональний 
Г.) та дівчат (в період статевого 
дозрівання). Г., що поєднується з 
чоловічим типом будови скелета, 
м’язів, чоловічим голосом тощо, 
наз. вірилізмом. Лікування 
спрямоване на усунення причини 
гірсутизму. 
ГІРСЬКА ІНДЙЧКА —рід пта¬ 
хів родини фазанових. Те саме, 
що й улар. 
ГІРСЬКА ХВОРОБА — хвороб 
ливий стан, що виникає у людини 
при сходженні на значні висоти 
(понад 300 м). Г. х., на відміну 
від висотної хвороби, різновидом 
якої вона є, розвивається відносно 
повільно. її ознаки з’являються, 
як правило, через кілька годин 
(іноді діб) після підйому; при 
акліматизації зникають. 
ГІРСЬКЄ — місто Ворошиловград- 
ської обл. УРСР, підпорядковане 
Первомайській міськраді, за 4 км 
від залізничної ст. Шипилове. Засн. 
1898 в зв’язку з будівництвом 
шахти. Рад. владу встановлено в 
листопаді 1917. З 1938 Г.— с-ще 
міськ. типу. Кам.-вуг. шахта, зба¬ 
гачувальна ф-ка, хлібозавод, фі¬ 
ліал Первомайської взут. ф-ки, бу¬ 
динок побуту. 5 заг.-освітніх та 
музична школи' 4 лік. заклади, 
в т. ч. лікарня. Палац культури, 
кінотеатр, 6 бібліотек. 
ГІРСЬКЙЙ ВІСК —мінерал ти¬ 
пу органічних сполук. Див. Озо¬ 
керит. 
ГІРСЬКЙЙ КРИШТАЛЬ — міне¬ 
рал класу силікатів, проЗора без¬ 
барвна відміна кварцу. Родовища 
Г. к. в СРСР є на Уралі, Памірі, 
в Сх. Сибіру, на Україні (Жито¬ 
мирщина, Донбас). Кристали Г. к. 
одержують і штучно. Використо¬ 
вують для виготовлення оптичних 
приладів, ваз, чаш, скульптур, 
застосовують у радіотехніці. 
ГІРСЬКЙЙ ТЇКИЧ—річка у Він¬ 
ницькій і Черкаській областях 
УРСР, один з витоків Тікичу 
(бас. Пд. Бугу). Дотж. 167 км, 
площа бас. 3510 км2. Бере поча¬ 
ток у центр, частині Придніпров¬ 
ської височини. Має гірський ха¬ 
рактер. Використовується як дже¬ 
рело гідроенергії, для зрошуван¬ 
ня і водопостачання. На Г. Т.— 
м. Тальне. 
ГІРСЬКЙЙ ХРЕБбТ — велике 
гірське пасмо видовженої форми 
з добре вираженими схилами. Ви¬ 
сота, протяжність і форма Г. х. за¬ 
лежать від походження, історії 
розвитку та складу гірських порід, 
що його утворюють. 
ПРСЬКГ ГРУНТЙ — географіч¬ 
на група грунтів, які розвиваються 
в умовах гірського рельєфу (різно¬ 
манітних за кліматом, рослинним 
покривом, грунтоутворюючими по¬ 
родами); залягають у вигляді окре¬ 
мих поясів, що від вершини гори 
до її підніжжя змінюються при¬ 
близно так само, як і на рівнинах, 
у напрямі з Пн. на Пд. Нижче від 
лінії снігів і льоду — пояс кам’я¬ 
нистих розсипів, далі в низхідно¬ 
му порядку найчастіше заляга¬ 
ють гірсько-тундрові, гірсько-луч¬ 

ні, гірсько-підзолисті, бурі лісові, 
гірсько-чорноземні, гірсько-кашта¬ 
нові і т. д. В СРСР найбільш 
поширені такі Г. г.: гірсько-підзо¬ 
листі (на Пн. і Серед. Уралі, у Сх. 
Сибіру, на Далекому Сході), гір¬ 
сько-лучні (на полонинах Карпат, 
на Кримських яйлах, на Кавказі, 
в горах республік Серед. Азії) і 
гірські чорноземи (найбільше в 
Закавказзі і на гірських хребтах 
Серед. Азії). В Карпатах, на Кав¬ 
казі, в Криму і на Далекому Схо¬ 
ді поширені бурі лісові грунти. 

Н. Б. Вернандер. 
ГІРСЬКІ ПОРбДИ — геологічні 
тіла, з яких складається земна 
кора. З геохім. погляду Г. п.— 
природні щільні чи пухкі агрегати 
однорідних або різних мінералів. 
Г. п. утворюються внаслідок геол. 
процесів у земній корі та на її по¬ 
верхні. Склад, структуру та утво¬ 
рення Г. п. вивчає петрографія. 
За походженням розрізняють маг¬ 
матичні гірські породи, які поді¬ 
ляють на глибинні та виливні, 
метаморфічні гірські породи та 
осадочні гірські породи. Магма¬ 
тичні й метаморфічні Г. п. станов¬ 
лять бл. 90% об’єму земної кори, 
решта 10% припадає на осадочні 
породи, однак останні вкривають 
75% площі земної поверхні. Гли¬ 
бинні магматичні й метаморфічні 
Г. п. в УРСР поширені в межах 
Українського щита й Рахівського 
масиву в Сх. Карпатах, вивержені 
Г. п. (андезити, порфірити, діо¬ 
рити, базальти та ін.) є в усіх 
регіонах України, але найбільшо¬ 
го розвитку вони досягли в Криму 
й на Закарпатті. Найпоширеніші 
на Україні осадочні гірські поро¬ 
ди (піски, пісковики, глини, вап¬ 
няки тощо). Г. п. мають велике 
народногосп. значення. Вони міс¬ 
тять у собі родовища різних руд, 
нафти, природного газу та ін. і са¬ 
мі є корисними копалинами. 

Л. Г. Ткачук. 

гірськокарпАтські порб- 
ди овЄць — місцеві грубовов- 
НОВІ ВІВЦІ вовново-молочно-м'яс¬ 
ного напряму (рацка, цуркан, ца- 
кель, волошка). Тварини дрібні, 
переважно білої масті з відмітина- 
ми на голові, ногах, добре присто¬ 
совані до вологого клімату Карпат 
і гірських пасовиськ та утримання 
на полонинах. Жива маса баранів 
45—55 кг (макс. 70 кг), вівцематок 
25—35 кг (макс. 50 кг). Середньо¬ 
річний настриг вовни 1,2—3 кг. 
Вовна груба, завдовжки 25—35 см, 
підшерсток незначний, іде на ви¬ 
готовлення тех. тканин, килимів 
тощо. Плодючість 130 ягнят на 
100 вівцематок. Від вівці після 

Гірськокарпатська порода овець 
рацка. 

ГІРСЬКО 
КАРПАТСЬКІ 

ПОРОДИ ОВЕЦЬ 

Гледичія колюча: 
1 — гілка з квітками; 
2 — квітка в розрізі: 
3 — плід. 

Гліцинія. Квітуча 
гілка 

4' 
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ГІРСЬКОЛИЖНИЙ 
СПОРТ 

Гірськолижний спорт. 
Комбінації воріт: 1 — 
одиночні ворота: а — 
відкриті (горизонталь¬ 
ні), б — закриті (вер¬ 
тикальні); 2 — групові 
ворота: в — «шпиль¬ 
ка» (з двох воріт), г — 
«змійка» і д — «діаго¬ 
наль» (г і д — з 3 або 
4 воріт). 

Гірчак. 

Гірчак березковидний: 
1 — нижня частина рос¬ 
лини; 2 — плід; 3 — 
верхня частина росли¬ 
ни; 4 — квітка 

відлучення ягнят одержують ЗО— 
40 кг молока. Щоб підвищити 
продуктивність овець, їх схрещу¬ 
ють з баранами цигайської породи 
овець. Розводять Г. п. о. в Закарп., 
Івано-Фр., Чернів., Львів, облас- 

ГІРСЬКОЛЙЖНИЙ СПОРТ — 
вид спорту, швидкісний спуск з 
гір на лижах по спеціальних тра¬ 
сах, при якому фіксується час 
спуску. Часто пов’язаний з подо¬ 
ланням поворотів на великій швид¬ 
кості. Г. с. включає слалом (норв. 
зіаіот — слід, що спускається), 
слалом-гігант, швидкісний спуск 
та гірські двоборство і триборство. 
Слалом — спуск лижника з го¬ 
ри по трасі завдовжки 150—500 м, 
що розмічена воротами завширш¬ 
ки 3,5—4 м з прапорців, розстав¬ 
лених у різних комбінаціях (див. 
мал.). Відстань між воротами — 
від 0,7 до 15 м, різниця висот між 
стартом та фінішем — 40—150 м. 
Слалом-гігант відрізняється дов¬ 
жиною траси (1000—2500 м з різ¬ 
ницею висот 250—600 м; для жінок 
і дівчат на 30% менше), шириною 
воріт (до 8 м) і відстанню між ни¬ 
ми (4—20 м). Швидкісний 
спуск відбувається на розміче¬ 
них невеликою кількістю воріт 
трасах завдовжки до 4000 м з різ¬ 
ницею висот 600—1000 м (для жі¬ 
нок і дівчат на 20—25% менше), 
на яких є горби, западини та ін. 
нерівності, що їх лижник повинен 
уміти подолати на великій швид¬ 
кості. Двоборство гірсь- 
к е включає слалом та швидкісний 
спуск; триборство гір¬ 
ське — усі три різновиди Г. с. 
Спортсмен у змаганнях з Г. с. 
повинен пройти всі ворота (пере¬ 
сікти «створ» воріт) обома ногами, 
інакше його дискваліфікують. Пе¬ 
реможцем змагань стає спортсмен, 
що подолав трасу в найкоротший 
час. Г. с. (слалом) виник наприкін¬ 
ці 19 ст. у Норвегії; перші правила 
змагань з’явились у 1922 й були 
запропоновані англійцем А. Лун- 
ном. Перші змагання з швидкісно¬ 
го спуску відбулися в Швейцарії 
(1926). Першість світу з Г. с. регу¬ 
лярно проводиться з 1931. До про¬ 
грами зимових Олімпійських ігор 
Г. с. включено в 1936. В СРСР пер¬ 
шість з Г. с. проводиться з 1934. 
Міжнар. лижна федерація (ФІС), 
в яку з 1948 входить Федерація 
лижного спорту СРСР, має спец, 
комітет по гірськолижному спорту. 

/. В. Соколов. 
ГІРУДЙН (від лат. Ьігисіо — п’яв¬ 
ка) — речовина, що перешкоджає 
зсіданню крові. За хім. будовою — 
поліпептид (див. Пептиди). Виді¬ 
ляється слинними залозами п'яв¬ 
ки медичної (Нігисіо шебісіпаїіз). 
ГІРЧАК (Шюсіейз) — рід риб ро¬ 
дини коропових. Найпоширеніший 
Г. звичайний (КЬ. зегісеиз). 
Тіло (довж. до 9 см) високе, стис 
нене з боків, вкрите великою лус¬ 
кою. Зустрічається в прісних стоя¬ 
чих і слабопроточних водах Євро¬ 
пи і Сх. Азії. Розмножується в 
квітні — серпні. Відкладає до 100 
ікринок. Під час нересту тіло сам¬ 
ця набуває яскраво-райдужного 
забарвлення, а в самок виростає 
довга трубочка (яйцеклад), за до¬ 
помогою якої вона відкладає ікру 
в зяброву порожнину двостулко¬ 

вих молюсків (перлівниць, без¬ 
зубок та ін.). Живиться Г. пере¬ 
важно водоростями. Пром. зна¬ 
чення не має. П. Д. Носаль. 
ГІРЧАК — 1) Одно- або багаторіч¬ 
на трав’яниста рослина, рідше пів¬ 
кущ і кущик роду Ро1у§опиш ро¬ 
дини гречкових. Листки здебіль¬ 
шого ланцетні. Квітки в пучечках, 
пазушних або зібраних у колосо¬ 
видні, гроновидні чи волотевидні 
суцвіття. Плід сочевицеподібний 
або тригранний. Бл. 700 видів, 
найбільш поширених у помірних 
і тропічних областях. В СРСР 
понад 120 видів, у т. ч. в УРСР — 
22 види, з них 4 — лише в культу¬ 
рі. Г. д у б и л ь н и й (Р. согіа- 
пит) — одна з найкращих трав’я¬ 
нистих дубильних рослин (у коре¬ 
нях — до 26% танідів). З дико¬ 
рослих видів важливі як лікарсь¬ 
кі рослини Г. водяний перець і 
Г. зміїний, ракові шийки. 
Серед Г. багато бур’янів, з них 
найпошир. Г. березковид¬ 
ний, або витка гречка 
березковидна (Р. сопуоі- 

уиіиз) — однорічна рослина з вит¬ 
ким, іноді лежачим стеблом 20— 
100 см завдовжки. Спричинює ви¬ 
лягання хлібів. Деякі види Г. 
декоративні. Заходи бо¬ 
ротьби. Очищення посівного 
зерна, старанний обробіток грунту, 
своєчасне лущення стерні та ін. 
До роду Ро1у8опшп належить та¬ 
кож спориш. 2) Народна назва 
ослин роду степовий гірчак. 
) Народна назва деяких видів 

родів жовтий осот, слабник та ін. 
А. І. Барбарич. 

ГІРЧИЦЯ — однорічні трав’янис¬ 
ті рослини родів Зїпаріз і деякі 
види роду Вга55іса родини хре¬ 
стоцвітих. У роді Зіпарі5 до 10 
одно-, зрідка багаторічних видів, 
переважно бур'яни, пошир, в Єв¬ 
ропі, Пн. Африці та Азії. З роду 
5іпарі5 в УРСР найбільш пошире¬ 
ні Г. біла і Г. польова.* Г. білу 
(5. аІЬа) вирощують як олійну 
культуру або на зелений корм та 
як зелене добриво; стебло до 100 
см заввишки. Насіння (блідо-жов¬ 
тувате, дрібне) містить понад 15% 
олії. Урожайність 18 ц/га. Медо¬ 
нос. У посівах ярих культур 
зустрічається як однорічний бур'¬ 
ян Г. польова (5. агуепзіз), 
насіння якої зберігає схожість 
понад 10 років. Заходи бо¬ 
ротьби: очищення посівного ма¬ 
теріалу, знищення сходів під час 
обробітку грунту, правильне чер¬ 
гування ярих культур у сівозміні 
та ін. З роду Вга55Іса в СРСР, 
у т. ч. й УРСР, вирощують Г. с а - 
рептську (В. іипсеа) — рос¬ 
лину 100 см заввишки. Стручки 
майже циліндричні, при достиган¬ 
ні розтріскуються. Насіння (тем¬ 
но-буре, іноді жовте) містить до 
45% і більше харчової олії. З ма¬ 
кухи виготовляють столову гірчицю 
і гірчичники. Медонос. Урожай¬ 
ність в Лісостепу й Степу України 
8—10 ц/га. М. І. Котов. 
ГІРШМАН Леонард Леопольдович 
[13 (25).III 1839, м. Тукумс, тепер 
Латв. РСР — 3.1 1921, Харків] — 
український офтальмолог. Закін¬ 
чив мед. ф-т Харків, ун-ту (1860), 
з 1875 — професор цього ж ун-ту. 
Створив у Харків, ун-ті першу са¬ 
мостійну клініку очних хвороб 

(1870). В 1905 на знак протесту 
проти політики царизму щодо сту¬ 
дентства залишив ун-т; з 1908 пра¬ 
цював у Харків, міській очній 
лікарні. Своєю практичною діяль¬ 
ністю здобув широку популярність 
в Росії та за її межами. Праці Г. 
присвячені питанням фізіології 
сприймання кольорів, вивченню 
найменшого кута зору, емболії су¬ 
дин сітчатки, вивихів кришталика, 
лікуванню трахоми тощо. Ім’ям 
Г. названо Укр. н.-д. ін-т очних 
хвороб у Харкові. Портрет с. 54. 
ГІСОП (Нуззориз) — рід напівку¬ 
щових або трав’янистих рослин 
родини губоцвітих. 10 видів, по¬ 
ширених переважно в Середземно¬ 
мор’ї. В СРСР, в т. ч. і УРСР, най¬ 
поширеніший Г. лікарський 
(Н. отсіпаїіз). Листки видовжено- 
ланцетні, цілокраї. Квітки зі¬ 
брані по 3—7 у пучки в пазухах 
верхніх листків. Іноді вирощують 
як ефіроолійну рослину. Настій 
трави у нар. медицині застосовують 
при бронхітах і шлунково-кишко¬ 
вих захворюваннях. Крім Г. лі¬ 
карського, на крейдяних відсло¬ 
неннях у Сх. Лісостепу і Степу 
України росте також Г. крейдя¬ 
ний (Н. сгеіасеиз). 
ГІССАРСЬКА КУЛЬТУРА — не- 
олітична культура 6—3-го тис. до 
н. е., пам’ятки якої поширені в 
гірських районах Середньої Азії, 
переважно на території Зх. Тад¬ 
жикистану. Виділена 1953. Серед 
пам’яток — тимчасові стоянки і 
поселення, поховання тощо. Для 
Г. к. характерне поєднання масив¬ 
них знарядь з гальок (чопери, чо¬ 
пі нги, скребки) і крем’яних зна¬ 
рядь (мікропластини, свердла, тра¬ 
пеції, скобелі). Знайдено кам’яні 
сокири, кістки диких (олень, бик) 
і свійських (вівця або коза) тва¬ 
рин. При дослідженні деяких па¬ 
м’яток Г. к. знайдено також улам¬ 
ки кераміки. 
Літ.: Окладников А. П. Исследова- 
ния памятников каменного века Тад¬ 
жикистан. «Материальї и исследова- 
ния по археологии СССР», 1958, 
№ 66. В. М. Массон. 

ГІССАРСЬКА ПОРОДА ОВЄЦЬ 
— порода найбільших грубовов¬ 
них курдючних м’ясо-сальних 
овець. Виведена в Таджикистані. 
Тварини скороспілі, витривалі, про¬ 
тягом року утримуються на пасо¬ 
вищах, влітку добре нагулюються. 
Основна масть бура різних відтін¬ 
ків. Середня жива маса баранів 
ПО—140 кг, вівцематок — 86— 
90 кг. Відгодовані валухи важать 
до 190 кг. Маса сала у курдюці 
вгодованих овець досягає 18—20 
кг, у валухів — ЗО кг і більше. 

Баран гіссарської породи. 
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Настриг вовни 1,4—1,6 кг. Кожні 
100 вівцематок дають за рік 115— 
130 ягнят. Г. п. о. розводять у 
Тадж. РСР і Узб. РСР. Викори¬ 
стовують для поліпшення ін. порід 
курдючних овець. 
ГІСТАМГн — тканинний гормон 
сильної фізіологічної дії, один 
з амінів біогенних. В організмі 
творюється з гістидину при його 
екарбоксилюванні.. В тканинах 

знаходиться гол. чин. в неактив¬ 
ній формі, пов’язаний з білками. 
Бере участь у регуляції діяльно¬ 
сті дрібних кровоносних судин, 
у розвитку шоку й алергічних 
реакцій (див. Алергія), збільшує 
проникність капілярів, збуджує 
секрецію шлункового соку тощо. 
Антагоністи Г. широко застосову¬ 
ють у медицині. 
ГІСТЕРЕЗИС (грец. батєртіспс — 
відставання) — неоднозначна за¬ 
лежність зміни фізичної величини, 
яка характеризує стан або власти¬ 
вість тіла, від зміни фізичної ве¬ 
личини, що характеризує зовніш¬ 
ні умови. Г. зумовлений необорот¬ 
ними змінами в тілі, які виникають 
від дії зовн. факторів, внаслідок 
чого тіло після припинення діяння 
на нього характеризується т. з. 
залишковими властивостями (за¬ 
лишковим намагніченням, електри¬ 
зацією, деформацією тощо). Г. спо¬ 
стерігається під час фіз. і фізико- 
хім. процесів і відповідно до цього 
наз. магнітним, діелектричним, 
пружним та ін. Магнітний 
Г.— відставання зміни намагні¬ 
ченості / феромагнетика від зміни 
напруженості Н зовн. магнітного 
поля. На мал. крива 1 відповідає 
залежності І від Н при первинно¬ 
му намагніченні. При Н = + Нт 
намагніченість досягає максималь¬ 
ного значення Іт і при дальшому 
збільшенні Н не змінюється. Якщо 
Н зменшувати від +Нт до —Нт, 
залежність / від Н опишеться кри¬ 
вою 2. Величина / = Ік при Н = 
= 0 наз. залишковою намагніче¬ 
ністю, а величина Н = Нс, при 
якій / = 0, — коерцитивною си¬ 
лою. При зміні Н від —Нт до 
+Нт залежність 1 від Н зображу¬ 
ється кривою 3. Криві 2 і З утворю¬ 
ють т. з. петлю Г., площа якої про¬ 
порційна енергії, витраченій полем 
Н під час одного циклу перемагні¬ 
чування. Діелектричний 
Г.— відставання зміни поляриза¬ 
ції сегнетоелектрика від зміни 
напруженості зовн. електр. поля. 
За формою петля діелектричного 
Г. подібна до петлі магнітного Г. 
Пружний Г.—відставання змі¬ 
ни деформацій тіла від зміни на¬ 
пружень механічних. 
Літ.: Вонсовский С. В. Современное 
учение о магнетизме. М., 1953: Пост- 
ников В. С. Внутреннее тренис в ме- 
таллах. М., 1974; Нона Ф., Ширане 
Д. Сегнетозлектрические кристалльї. 
Пер. с англ. М., 1965. 

М. Д. Корнієнко. 
ГІСТИДЙН, а-аміно-0-імі дазо- 
лілпропі оно в а кислота 

N—0— СН2СН (ИНз) СООН 
II II гетероциклічна аміно- 

НС СН кислота основного ха- 
\ / рактеру. Міститься май- 

N же в усіх білках. Для 
| більшості тварин є не- 
Н замінною амінокисло¬ 

тою. При розпаді Г. утворюється 

гістамін. Є активним центром ба¬ 
гатьох ферментів, у т. ч. рибону¬ 
клеази. В медицині застосовують 
для лікування гепатитів, виразко¬ 
вої хвороби шлунка і дванадця¬ 
типалої кишки. 
ГІСТІОЦЙТИ (від грец. іотод — 
тканина і ибтос — вмістище, 
тут — клітина), блукаючі клітини 
у спокою — клітини пухкої спо¬ 
лучної тканини хребетних тварин 
і людини. У зародків Г. виникають 
із зародкової сполучної тканини — 
мезенхіми, у дорослому організ¬ 
мі — з недиференційованих клі¬ 
тин пухкої сполучної тканини, ре¬ 
тикулярної тканини, іноді з кров’я¬ 
них клітин (моноцитів, лімфоци¬ 
тів). Г. мають овальну або багато- 
відросткову форму, чіткі контури, 
базофільну (див. Базофілія) ци¬ 
топлазму з численними вакуолями 
та включеннями. Виконують за¬ 
хисну функцію; здатні до фагоци¬ 
тозу. В деяких умовах, напр. при 
запаленні, Г. перетворюються на 
макрофаги. 
ГІСТОГЕМАТЙЧНІ БАР'ЄРИ 
[від грец. іотбд — тканина і 
аіца (ащато€) — кров], гематопа- 
ренхіматозні бар’єри, тканинні 
бар’єри — механізми, що регулю¬ 
ють обмін між внутрішнім середо¬ 
вищем організму (кров’ю) і тканин¬ 
ною, або міжклітинною рідиною. 
Осн. структурним елементом усіх 
Г. б. є ендотелій кровоносних ка¬ 
пілярів. Г. р. в організмі вико¬ 
нують подвійну функцію: захища¬ 
ють окремі органи від шкідливих 
речовин та регулюють хім. склад і 
фізико-хім. та біол. властивосл 
поживного середовища даного оп- 
гана — міжклітинної рідини. Див. 
також Бар'єрна функщя, Гемато- 
енцефалічний бар'єр. 
ГІСТОГЕНЕЗ (від грец. іатбе — 
тканина і уєуєоїд— походжен¬ 
ня) — сукупність процесів, що при¬ 
водять до утворення тканин у тва¬ 
ринних організмів і зумовлюють 
їхню специфічність у різних орга¬ 
нах. В основі Г. лежить диферен¬ 
ціювання тканин, що починається 
під час зародкового розвитку і від¬ 
бувається і в післязародковий пе¬ 
ріод (відновлення, загоювання). 
ГІСТОГРАМА (від грец. іотбд, 
тут — стовп і урацца — запис, зо¬ 
браження) — геометрична фігура, 
яка графічно зображує статистич¬ 
ний розподіл випадкової величини 

Час проходження повідомлення 
через систему, с 

Гістограма розподілу часу проходжен¬ 
ня повідомлення через систему зв’язку. 

Являє собою ряд прямокутників 
(мал), основи яких — відрізки 
прямої, що відповідають інтерва¬ 
лам значень величини, а висоти 
пропорційні частотам попадання 
величини в ці інтервали (табл.). 
Г. використовують для наочного 

зображення розподілу при стати¬ 
стичних дослідженнях. 

М. Д. Шваб. 
ГІСТОЛОГІЯ (від грец. іатб£ — 
тканина і Хбуод — вчення) — нау¬ 
ка про тканини багатоклітинних 
тварин і людини. Осн. предмет 
вивчення Г.— комплекс клітин у 
їх взаємодії між собою і з міжклі¬ 
тинним та зовн. середовищем. Зав¬ 
дання Г.— з’ясування шляхів 
істор. розвитку тканин, механізмів 
взаємодії тканин і визначення при¬ 
роди внутрішньотканинних та між- 
тканинних регуляцій; пізнання тка¬ 
нинної й клітинної структури орга¬ 
на, його гістохім. та гістофізіол. 
особливостей; визначення механіз¬ 
му діяльності органа; досліджен¬ 
ня формування тканин під час 
зародкового розвитку, природного 
оновлення тканин у дорослих ор¬ 
ганізмів або регенерації їх після 
ушкодження тощо. Г. поділяють на 
загальну, що вивчає осн. за¬ 
кономірності розвитку й будови та 
функції тканин, і спеці аль- 
н у, яка з’ясовує структуру і 
властивості тканинних комплек¬ 
сів у складі окремих органів тіла 
тварин. Г. тісно пов’язана з анато¬ 
мією, ембріологією людини і тва¬ 
рин, цитологією, фізіологією лю¬ 
дини і тварин, а також з рядом мед. 
і ветеринарних наук. Термін 
«гістологія» запропонував нім. вче¬ 
ний К. Майєр (1819). У самостій¬ 
ну науку Г. виділилась на поч. 
19 ст. Початок розвитку Г. пов’я¬ 
заний з винайденням мікроскопа 
(17 ст.). Істотний внесок у розвиток 
гістології зробили вчені 17—18 
ст.: італ. — М. Мальпігі, голл.— 
А. Левенгук, нім.— Й. Ліберкюн; 
вітчизн.— О. М. Шумлянський, 
М. М. Тереховський, К.-Ф Вольф 
та ін., які досліджували мікроско¬ 
пічну будову нирок,селезінки, шкі¬ 
ри, м’язів, крові, залоз кишечни¬ 
ка, сім’яної рідини тощо. Бурхли¬ 
вий розвиток Г. почався в 30-х рр. 
19 ст. й був пов’язаний з удоско¬ 
наленням мікроскопа. Переломним 
етапом стало створення 1838—39 
клітинної теорії. В цей час чес. 
учений Я. Пуркинє і нім.— Й. 
Мюллер та ін. одержали нові дані 
про мікроскопічну будову органів 
і тканин. Нім. вчені Ф. Лейдіг 
(1853) та А. Келлікер (1855) виді¬ 
лили 4 групи тканин: епітеліальну, 
сполучну, м’язову, нервову. В 60-х 
рр. 19 ст. в Росії створюються 
кафедри Г. у ряді ун-тів. У Мос 
ковському ун-ті під керівництвом 
О. І. Бабухіна досліджували роз¬ 
виток нервової і м’язової тканин: 
у Петерб. ун-ті та Медико-хірург. 
академії М. М. Якубович, М. Д. 
Лавдовський, О. О. Максимов та 
ін. створили школи, які вивчали 
будову нервової системи і гістоге¬ 
нез сполучної тканини; в Казан¬ 
ському ун-ті школи К. А. Арнштей- 
на, П. В. Овсянникова, О. М. Міс 
лавського здійснювали досліджен¬ 
ня з нейрогіетології; в Київ, ун-ті 
під керівництвом П. І. Перемежка 
вивчено мікроскопічну будову щи¬ 
товидної залози, печінки, наднир¬ 
кових і підшлункової залоз; у 
Харків, ун-ті І. П. Скворцов об¬ 
грунтував метод культивування 
тканин поза організмом (див. 
Культура тканин). Після Великої 
Жовтн. соціалістич. революції пи- 

ГІСТОЛОГІЯ 

Гірчиця сарептська: 
/ — верхня частина рос¬ 
лини; 2 — квітка в роз¬ 
різі; 3 — насінина; 4 — 
плід (стручок). 

Гісоп лікарський: / — 
нижня частина росли¬ 
ни; 2 — верхня частина 
рослини: 3 — квітка. 

Гістерезис. 

Розрахункові дані 
гістограми 

Середина ін¬ Число 
тервалу спо¬ повідом¬ 
стереження лень 

12,5 4 

15,5 40 

<6.5 50 

21.5 8 
Всього 200 
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ГІСТОНИ 

Л. Л. Гіршман. 

О. В. Гіталов. 

Є. С. Главче. 

І. М. Гладенно 

тання Г. почали розробляти в мед. 
ін-тах, в н.-д. ін-тах і лабораторіях 
АМН СРСР, АН СРСР та респуб¬ 
ліканських АН. Б. І. Лаврентьєв 
заклав основи гістофізіології ве¬ 
гетативної нервової системи; 
О. О. Заварзін — основи еволюцій¬ 
ної Г. Школами О. О. Богомольця, 
О. В. Рум’янцева та ін. проведені 
важливі дослідження в галузі гі¬ 
стофізіології сполучної тканини, 
нервової та ендокринної систем. 
Прогрес Г. тісно пов’язаний з роз¬ 
витком методів дослідження. Су¬ 
часна Г. використовує різні види 
мікроскопії — світлову, електрон¬ 
ну, ультрафіолетову, флюоресцент- 
ну, скануючу та ін. Методи гістохі¬ 
мії, спектрофотометрії, авторадіо- 
графії, математичного аналізу доз¬ 
воляють глибоко досліджувати 
фіз.-хім. організацію і різні сто¬ 
рони життєдіяльності клітин і тка¬ 
нин. Г. має велике теоретичне і 
практичне значення. Результати 
гістологічних досліджень дають 
цінний матеріал для медицини, 
ветеринарії тощо. 
Літ.: Заварзин А. А., Щелкунов С. И. 
Руководство по гистологии. Л., 1954; 
Гистология. М., 1972; Заварзин А. А. 
Основи частной цитологии и сравни- 
тельной гистологии многоклеточньїх 
животньїх. Л., 1976; Антипчук Ю. П. 
Гістологія з основами ембріології. 
К., 1976; Поликар А., Бо Ш. А. Субми- 
кроскопические структури клеток и 
тканей в норме и патологии. Пер. с 
франц. Л., 1962. Б. Г Новиков. 
гістбни — група простих біл¬ 
ків, що містяться в хромосомах і 
мають виражену біологічну актив¬ 
ність Г.— слабколужні білки, від¬ 
різняються високим вмістом аргіні¬ 
ну і лізину та відсутністю трипто¬ 
фану. Мол. м. від 5000 до 37 000. 
В хромосомах Г. перебувають у 
комплексі з дезоксирибонуклеїно¬ 
вою кислотою (ДНК). Г. підтри¬ 
мують структуру ДНК, хромати¬ 
ну і хромосом, а також є одним 
із ланцюгів у регуляції біосинтезу 
нуклеїнових кислот. 
ГІСТОХІМІЯ — розділ гістоло¬ 
гії, що вивчає хімічні властивості 
рослинних і тваринних тканин. 
Окремою частиною Г. є цитохімія. 
Г. перебуває в тісному зв’язку з 
біологією рослин і тварин, біохі¬ 
мією, фізіологією, фармакологією 
тощо. Завдання Г.— встановлення 
хім. архітектоніки тканин (ста¬ 
тична Г.) і вивчення локалізації 
різних біохім. процесів у мікро¬ 
структурах тканин і клітин (дина¬ 
мічна Г.). Основа багатьох гісто- 
хім. методів дослідження — зв’я¬ 
зування певних хім. компонентів 
тканин і клітин з барвником. Су¬ 
часна техніка гістохім. досліджень, 
зумовлена застосуванням високо¬ 
чутливих фіз. методів (цитофото- 
метрія, люмінесцентна та електрон¬ 
на мікроскопія, авторадіографія), 
дозволила визначити локалізацію 
і кількість полісахаридів, ліпідів, 
білків та багатьох ін. органічних, 
а також неорганічних компонентів 
тканин і клітин, створити цільові 
напрями гістологічних досліджень 
(Г. нуклеїнових кислот, фермен¬ 
тів, імуногістохімія та ін.). За¬ 
сновником Г. вважають франц. 
вченого Ф. Распайля (1794—1878). 
Великий внесок у розвиток сучас. 
Г. зробили рад. вчені Г. М. Франк, 
Д. Н Насонов, В Я. Бродський 

та ін., зокрема на Україні — О. Г. 
Черняхівський, І. В. Торська, 
О. Ф. Кисельова. 
Літ.: Кононский А. И. Гистохимия. 
К., 1976; Киселева А. Ф.( Зурнаджи 
Ю. Н. Ультраструктурньїе изменения 
в почках при гидронефрозе. К., 1974; 
Пирс 3. Гистохимия теоретическая и 
прикладная. Пер. с англ. М., 1962; 
Гайер Г. Злектронная гистохимия. 
Пер. с нем. М., 1974. 

В. О. Майський. 

ГІСТЬ — 1) На Русі до 16 ст. ба¬ 
гатий руський або іноземний ку¬ 
пець. 2) В Російській д-ві з 16 
до поч. 18 ст.— член найвищої 
привілейованої корпорації купців, 
які мали від царя жалувану гра¬ 
моту. Г. звільнялися від тягла, 
мали право вільно їздити для тор¬ 
гівлі за кордон, купувати маєтки, 
були підсудні безпосередньо царю, 
виконували складні держ. дору¬ 
чення. В 20-х рр. 18 ст. включені 
до купецького стану (див. Ку¬ 
пецтво). 
ГГТА ГАРбЛЬДІВНА (рр. Н. І СМ. 

невід.) — дочка останнього коро¬ 
ля англосаксонської династії в 
Англії Гарольда II і перша дружи¬ 
на великого князя київського Во¬ 
лодимира Мономаха. Після по¬ 
разки англосаксонського війська 
біля Гастінгса 1066 Т. Г. знайшла 
притулок у датського короля Све- 
нона. В 1074 чи 1075 вийшла за¬ 
між за Володимира Мономаха. 
ГІТАЛОВ Олександр Васильович 
[н. 14 (27).V 1915 , с. Комишувате, 
тепер Новоукраїнського р-ну Кі¬ 
ровоградської обл.] — новатор с.-г. 
вирооництва. Двічі Герой Соціа¬ 
лістичної Праці (1948 і 1958). 
Член КПРС з 1948. В 1929 Г. ово¬ 
лодів професією тракториста і з 
того часу працює в ордена Леніна 
колгоспі ім. XX з’їзду КПРС спо¬ 
чатку трактористом, а з 1936 — 
бригадиром тракторної бригади; 
у 1956 виступив ініціатором комп¬ 
лексної механізації робіт на виро¬ 
щуванні просапних культур. Деле¬ 
гат XX—XXV з’їздів КПРС, 
XVIII—XXV з’їздів Компартії 
України. З 1956 обирається чле¬ 
ном ЦК Компартії України. Депу¬ 
тат Верховної Ради СРСР 3—10-го 
скликань. Член Президії Верхов¬ 
ної Ради СРСР 9 — 10-го скликань. 
Член Рад. комітету захисту миру. 
Г.— лауреат премії імені Ярослава 
Галана (1973, за статтю «Дума про 
хліб»). Нагороджений 2 орденами 
Леніна, орденами Жовтневої Ре¬ 
волюції, Дружби народів, Трудо¬ 
вого Червоного Прапора, медаля¬ 
ми. Держ. премія СРСР, 1975. 

А. М. Литвин. 
ГІТАРА (ісп. 8иііагга, від грец. 
кіОара — кіфара, цитра) — струн¬ 
ний щипковий муз. інструмент. 
Відома з 13 ст. в Іспанії. Спочатку 
мала 4—5, пізніше 6 струн (та¬ 
кою поширилась в Європі та Аме¬ 
риці). У Росії, зокрема й на Украї¬ 
ні, Г. відома з 2-ї пол. 18 ст. Тоді ж 
з’явилася 7-струнна Г. тернового 
строю (т. з. російська). Викори¬ 
стовується як сольний, ансамоле- 
вий та оркестровий інструмент. 
У 20 ст. з’явилися різновиди Г.— 
гавайська (6-струнна) та оркестро¬ 
ва, або джаз-Г., з ефами (резо¬ 
наторними прорізами), як у скрип¬ 
ки, електрогітара. 
ГГТЛЕР (Ніііег) Адольф (справж¬ 
нє прізвище — Шікльгрубер; 1889— 

1945) — лідер німецько-фашист¬ 
ської партії, глава фашистської 
Німеччини (1933—45), головний 
воєнний злочинець. В роки 1-ї 
світової війни — єфрейтор нім. ар¬ 
мії. В 1919 — один з організаторів, 
з 1920 — голова Націонал-соціа- 
лістської робітн. партії Німеччини 
(див. Націонал-соціалістська пар¬ 
тія). В 1923 намагався здійснити 
фашист, переворот. Спираючись 
на монополістично-реваншистські 
кола, 1933 став рейхсканцлером. 
Після смерті П. Гінденбурга 
(1934) узурпував функції прези¬ 
дента. Ініціатор розв’язання за¬ 
гарбницької війни в Європі, яка 
переросла в 2-у світову війну. 
22.VI 1941 фашист. Німеччина 
підступно напала на СРСР (див. 
<Барбаросса> план). З грудня 1941 
Г.— верховний головнокоманд. 
нім. збройними силами. Встановив 
у Німеччині та на тимчасово окупо¬ 
ваних тер. режим кривавого теро¬ 
ру; організатор винищення мільйо¬ 
нів людей, в т. ч. з слов. країн. 
Після розгрому фашист. Німеч¬ 
чини покінчив життя самогубством. 
ГГТТІС Володимир Михайлович 
[24. VI (6. VII) 1881 — 22. VIII 
1938] — рад. військ, діяч, комкор 
(1935). Член Комуністичної партії 
з 1925. Н. в Петербурзі. Учасник 
1-ї світової війни. Кол. офіцер 
старої армії (полковник). У Чер¬ 
воній Армії з лютого 1918 
В 1918—20, командуючи Пд., Зх. 
і Кавказ, фронтами, брав участь 
у боях проти денікінців, військ 
бурж.-поміщицької Польщі, вран- 
гелівців. Після громадян, війни — 
команд, військами Заволзького і 
Петроградського військ, округів. 
З 1921 — на різних посадах в 
РСЧА. Нагороджений орденом 
Червоного Прапора. 
ГІФИ (від грец. бфц — тканина, 
павутина) — мікроскопічні одно- 
або багатоклітинні ниткоподібні 
утвори, з яких складаються веге¬ 
тативні (грибниця, або міцелій) і 
плодові тіла грибів. Г. можуть 
бути простими або розгалуженими. 
ГІФО МІ ЦЄТИ (НурЬошусеІаІез) 
— порядок грибів з групи Т. 3. 
незавершених грибів. Розмножу¬ 
ються Г. конідіями; деякі найпрос¬ 
тіші види — шляхом брунькуван¬ 
ня. Понад 5000 видів. Серед Г. 
багато паразитів, які спричиню¬ 
ють захворювання рослин (плодова 
гниль, парша яблуні і груші та 
ін.). Значна частина Г. живе як 
сапрофіти у воді, грунті тощо й 
відіграє значну роль у грунтоутво- 
рюючих процесах. Ряд Г. спри¬ 
чинює псування продуктів с. г. та 
харч, пром-сті. З деяких Г. добу¬ 
вають антибіотики. 
ГІФУ — місто в Японії в централь¬ 
ній частині о. Хонсю, на р. Нагарі. 
Адм. центр префектури Гіфу. За¬ 
лізничний вузол. 402,7 тис ж. 
(1973). Центр текст, (шовкової) 
пром-сті країни. Вироби, паперу 
та паперових виробів (ліхтарі, 
парасольки тощо). Авіабудування. 
Екон. ін-т Нава (засн. 1896). Г. 
відбудовано після землетрусу 
1891. 
ГІХМАН Йосип Ілліч (н. 26.V 
1918, Умань) — український рад. 
математик, чл.-кор. АН УРСР (з 
1965). Закінчив Київ, ун-т (1939). 
Працював у Київ, автомобільно- 
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дорожньому ін-ті (1946—48), Київ, 
ун-ті (1947—65), у Донецькому об¬ 
числювальному центрі АН УРСР 
(1966—70). З 1970 — зав. відділом 
теорії імовірностей та матем. ста¬ 
тистики Ін-ту прикладної матема¬ 
тики і'а механіки АН УРСР. Наук, 
праці з імовірностей теорії та 
математичної статистики. Пре¬ 
мія АН УРСР ім. М. М. Крило- 
ва, 1970. Нагороджений орденом 
«Знак Пошани». 
ГІШ (СізЬ) Ліліан (н. 14.Х 1896) — 
американська актриса. В кіно 
з 1912. Успіху досягла у фільмах 
реж. Д.-У. Гріффіта: «Народжен¬ 
ня нації» (1915), «Зламані парост¬ 
ки» (в рад. прокаті—«Зламана 
лілія», 1919), «Шлях на схід» 
(1920), «Сирітки бурі» (в рад. 
прокаті—«Дві сирітки», 1922). 
Знімалась у фільмах ін. режисе¬ 
рів: «її друге життя» (1934), «Дуель 
під сонцем» (1947), «Ніч мислив¬ 
ця» (1955), «Наказ убивати» (1958), 
«Комедіанти» (1969). 
Те.: Рос. п е р е к л.— Кино, Гриф- 
фит и я. М., 1974. 
ГЛАВА ДЕРЖАВИ — особа чи 
орган, що здійснює верховне ке¬ 
рівництво внутрішніми й зовніш¬ 
німи справами держави. В СРСР 
функції Г. д. виконує Президія 
Верховної Ради СРСР, у союзних 
і авт. республіках — Президії 
відповідних Верховних Рад, зокре¬ 
ма в УРСР — Президія Верхов¬ 
ної Ради УРСР. В д-вах з монар¬ 
хічною формою правління Г. д. 
є монарх (король, імператор); 
з респ. формою — здебільшого 
президент. 
глава Уряду — особа, яка очо¬ 
лює уряд. В СРСР Г. у. є Голова 
Ради Міністрів СРСР, у союзних 
та авт. республіках — голови Рад 
Міністрів цих республік, зокрема 
в УРСР — Голова Ради Міністрів 
УРСР. У капіталістичних країнах 
Г. у. здебільшого має назву прем’¬ 
єр-міністра, в т. з. президентських 
республіках (напр., у США, де¬ 
яких країнах Лат. Америки) Г. у. 
одночасно є президентом. 
ГЛАВКА Йосеф (15.11 1831, м. 
Пршештіце, Чехословаччина — 
11.III 1908, Прага) — чеський ар¬ 
хітектор і вчений. Засновник і пре¬ 
зидент чеської Академії словес¬ 
ності і мистецтв (з 1890). Навчав¬ 
ся у Віден. академії мистецтв. 

Й. Главка. Колишня резиденція мит¬ 
рополита Буковини, тепер один з кор¬ 
пусів Чернівецького державного уні¬ 
верситету. 1864—82. 

Автор багатьох будівель у Відні 
та Празі. В 1864—73 працював на 
Буковині, де за його проектами 
в м. Чернівцях споруджено рези¬ 
денцію митрополита Буковини 
(1864—82, тепер один з корпусів 
ун-ту) та вірмено-католицьку 
церкву (1869—75). Для творчості 

Г. на Україні характерний романо- 
візант. стиль з широким викори¬ 
станням в оформленні споруд мо¬ 
тивів укр. нар. мистецтва. 
ГЛАВКГЗМ — система управлін¬ 
ня рад. промисловістю в період іно¬ 
земної воєнної інтервенції та гро¬ 
мадянської війни 1918—20. Від¬ 
значався найсуворішою централі¬ 
зацією управління і безпосеред¬ 
нім підпорядкуванням підприємств 
(незалежно від розмірів їх) галу¬ 
зевим гол. або центр, управлінням 
ВРНГ — главкам і центрам. Глав¬ 
ки керували всією діяльністю 
підприємств, надавали їм безплат¬ 
но засоби вироби., зокрема сиро¬ 
вину, паливо, оборотні кошти, 
приймали (також безплатно) ви¬ 
роблену ними продукцію. Напри¬ 
кінці 1920 при ВРНГ функціону¬ 
вало 50 главків. Г. був вимушеним 
заходом, зумовленим політикою 
«воєнного комунізму». Тільки най- 
суворіша централізація всіх тих 
невеликих ресурсів, які були в 
розпорядженні Рад. д-ви, могли 
забезпечити потреби пром-сті й 
здійснення завдання розгрому 
контрреволюції. З переходом до 
нової економічної політики і пе¬ 
ребудовою методів управління на 
засадах господарського розрахун¬ 
ку Г. було ліквідовано. 
ГЛАВЧЕ Єгор Степанович [9 (21). 
І 1871, Кишинів — 17.VIII 1919] — 
вітчизняний дерматовенеролог. 
В 1895 закінчив мед. ф-т Моск. 
ун-ту. З 1900 працювавше Одесі, де 
створив (1917) першу в країні 
поліклініку для хворих на шкірні, 
венеричні та сечостатеві хвороби. 
В 1922 її було перетворено на н.-д. 
інститут ім. Главче. Праці Г. при¬ 
свячені питанням діагностики та 
лікування сифілісу. Широко впро¬ 
ваджував профілактичні заходи 
для боротьби з венеричними хво¬ 
робами — диспансеризацію і за¬ 
побіжне лікування. 
ГЛАГбЛеВ Василь Васильович 
[21.11 (4.III) 1896, Калуга — 21.IX 
1947, Москва] — рад. військ, діяч, 
генерал-полковник (1943), Герой 
Радянського Союзу (1943). Член 
Комуністичної партії з 1925. На¬ 
родився в сім’ї лікаря. В Рад. 
Армії з 1918. В 1941 закінчив кур¬ 
си вищого командного складу при 
Військ, академії ім. М. В. Фрун- 
зе. В 1941—45 командував д-зією, 
корпусом, арміями на Крим., 
Пд., Степовому, 3-му Укр. фрон¬ 
тах. Керовані Г. війська брали 
участь у форсуванні Дніпра, в опе¬ 
раціях по визволенню Правобереж¬ 
ної України. Після війни — ко¬ 
манд. повітрянодесантними війсь¬ 
ками. Нагороджений 2 орденами 
Леніна, 2 орденами Червоного 
Прапора, ін. орденами, медалями. 

ГЛАГбЛЄВ Василь Павлович 
[11 (23).V 1883 — 14. III 1938] — 
учасник громадянської війни на 
Україні, рад. військ, діяч, ком¬ 
бриг. Н. в Петербурзі в дворян¬ 
ській сім’ї. В 1909 закінчив Акаде¬ 
мію Генштабу. Кол. офіцер старої 
армії (полковник). У Червоній 
Армії з квітня 1918. Командував 
1-ю Курською д-зією, резервною 
армією. З поч. 1919 — нач. штабу 
Укр. фронту, війська якого вели 
бої проти петлюрівців. Згодом 
командував 6-ю армією Пн. фрон¬ 

ту, 16-ю армією Зх. фронту, з 
вересня 1919 — 11 і 12-ю кав. 
д-зіями, які брали участь у боях 
проти денікінців, з літа 1920 — 
10-ю армією. Після громадян, 
війни — на відповідальній роботі 
у військ, округах і центр, апараті 
РСЧА. 
ГЛАГОЛИЦЯ — одна з двох най¬ 
давніших слов’янських азбук. По¬ 
дібна до кирилиці буквеним скла¬ 
дом, алфавітним порядком, зву¬ 
ковим значенням і назвами букв. 
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Глаголиця. 

Більшість літер в обох азбуках 
мала й цифрове значення. Від ки¬ 
рилиці відрізняється складнішим 
накресленням і кількістю букв 
(у Г.— 40, а в кирилиці — 43). 
Питання про походження Г. оста¬ 
точно не з’ясоване. Більшість 
учених вважає, що її створив Ки¬ 
рило (див. Кирило і Мефодій), а 
кирилицю складено дещо пізні¬ 
ше. Одна з найдавніших пам’яток 
Г., що дійшли до нас.— Київські 
листки (10 ст.). 

П. Д. Тимошенко. 
ГЛАГОЛ ІН Борис Сергійович 
[справж. прізв.— Гусєв; 11 (23).І 
1879, м. Саратов — 13.ХІІ 1948, 
Голлівуд] — російський актор і 
режисер. Учень В. М. Давидова. 
З 1917 — актор і режисер Харків, 
рос. театру, 1923—24 — Моск. 
театру Революції. В 1924—26 був 
режисером Харків, укр. драм, теат¬ 
ру ім. І. Я. Франка (з 1926 — у 
Києві), в якому поставив спектак¬ 
лі: «Полум’ярі» Луначарського, 
«Свята Іоанна» Шоу, «Собака на 
сіні» Лопе де Веги, «Пухкий пи¬ 
ріг» Ромашова, «Моб» за Сінкле- 
ром, «Мандат» Ердмана. З 1927 
жив за кордоном. В Нью-Йорку 
ставив спектаклі рос. мовою. 
ГЛАДЄН КО Іван Микитович 
[н. 20.IX (З.Х) 1915, с. Аннівка, 
тепер Ганнівка-Вирівська Біло¬ 
пільського р-ну Сумської обл.] — 
український рад. вчений у галузі 
ветеринарії; доктор вет. наук, 
професор (з 1968), засл. діяч нау¬ 
ки УРСР (з 1973), академік 
ВАСГНІЛ (з 1975). Член КПРС 
з 1942. У 1938 закінчив Харків, 
вет. інститут. З 1941 почав працю 

ГЛАДЕНКО 

Гітара. 

Електрогітари. 
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Гладіатори. 
Умираючий гладіатор 
Мал. Т. Г. Шевченка. 
1856. Київський Дер¬ 
жавний музей Т. Г. 
Шевченка 

Глазго. Одна з цент¬ 
ральних площ. 

вати в Укр. н.-д. ін-ті експеримен¬ 
тальної ветеринарії (з 1957 — ди¬ 
ректор). Осн. наук, праці присвя¬ 
чені питанням вет. фармакології 
й токсикології. Нагороджений ор¬ 
деном «Знак Пошани», медалями. 
ГЛАДІАТОРИ (лат. ^Іасііаіогез, 
від біасііиз — меч) — у Стародав¬ 
ньому Римі раби, військовополоне¬ 
ні та інші особи, призначенням 
яких була збройна боротьба між со¬ 
бою або із звірами на аренах амфі- 
театрів. Г. готували спец, школи 
з суворим режимом (у Римі, Ка- 
пуї та ін. містах). Правлячі вер¬ 
стви, влаштовуючи бої Г., нама¬ 
галися відвернути плебс від со¬ 
ціальних питань. Безправне і 
тяжке становище Г. зумовлювало 
їхню діяльну участь у виступах 
рабів, зокрема Спартака пов¬ 
станні . 
ГЛАДІОЛУС — рід рослин роди¬ 
ни півникових; те саме, що й ко¬ 
сарики. 
ГЛАДКЙЙ Гордій Павлович 
(1849—1894, Полтава) — українсь¬ 
кий хоровий диригент, педагог, 
композитор. Муз. освіту здобув на 
Полтав. синодальних регентських 
курсах під керівництвом ком¬ 
позитора П. Щуровського. З поч~ 
70-х рр. був учителем хорового 
співу й керівником хору в Пол¬ 
тав. духовній семінарії. Автор 
музики до «Заповіту» (ол. 70-х рр.) 
та ін. пісень на тексти Шевченка 
(серед них — «Зоре моя вечірняя», 
«Ой по горі роман цвіте», «Утопта¬ 
ла стежечку»), які стали народ¬ 
ними. 
Літ.: Кауфман Л. С. 1. П. Гладкий и 
его песни. В кн.: Кауфман Л. С. О 
□опулярньїх украинских народньїх 
песнях и их авторах. М., 1973. 
ГЛАДКЙИ Й осип Михайлович 
[1789, с. Мельники, тепер Канів¬ 
ського р-ну Черкаської обл.— 
5 (17). VII 1866, м. Олександ- 
рівськ, тепер Запоріжжя] — остан¬ 
ній кошовий отаман Задунайської 
Січі. На поч. рос.-тур. війни 1828— 
29 султанський уряд наказав ко¬ 
закам виступити разом з тур. вій¬ 
ськом проти Росії. Але Г., таємно 
домовившись з рос. командуван¬ 
ням, на чолі загону в 1500 козаків 
18 (ЗО). V 1828 з’єднався під Ізма¬ 
їлом з частинами рос. військ і взяв 
участь у боях проти тур. армії. 
Г. дістав чин полковника. Після 
війни йому доручили сформу¬ 
вати Азовське козацьке військо. 

1832 призначили наказним отама¬ 
ном цього війська. В 1853 звіль¬ 
нений у відставку в чині генерал- 
майора. 
ГЛАДКЙЙ Матвій (р. н. невід.— 
п. 1652) — миргородський полков¬ 
ник, учасник нар.-визвольної вій¬ 
ни 1648—54. Брав участь у Кор- 
сунській битві 1648, Пилявецькій 
битві 1648 й Збаразькій облозі 
1649. Восени 1648 здійснював заг. 
керівництво козац. загонами, які 
вели боротьбу проти лит.-шляхет. 
війська в Білорусії. В Берестець¬ 
кій битві 1651 (коли татари поло¬ 
нили Б. Хмельницького) тимчасо¬ 
во виконував обов’язки гетьмана. 
Виходець з козац. низів, Г. був 
в опозиції до старшини ш ля хет. 
походження. За свідченням ^Літо¬ 
пису Самовидця*, Г. намагався 
зайняти посаду гетьмана. Страче¬ 
ний за наказом Б. Хмельницького. 
ГЛАДКЙЙ Сергій Федорович 
(н. 23.Х 1929, с. Адамівка, тепер 
Криничанського р-ну Дніпропет¬ 
ровської обл.) — передовик вироб¬ 
ництва в металургійній промис¬ 
ловості УРСР, старший горновий 
доменної печі, Герой Соціалістич¬ 
ної Праці (1966). Член КПРС з 
1957. Працюючи з 1945 на Дніпров¬ 
ському металург, з-ді ім. Ф. Е. 
Дзержинського, досяг значних ус¬ 
піхів у виконанні виробничих пла¬ 
нів, прискоренні освоєння нової 
доменної печі. На XXIV і XXV 
з’їздах КП України обирався чле¬ 
ном ЦК КП України. Нагородже¬ 
ний орденом Леніна, медалями. 

Є. І. Гамазинський. 

ГЛАДКОВ Федір Васильович 
[9 (21). VI 1883, с. Чернавка, те¬ 
пер Пензенської обл.— 20. XII 
1958, Москва] — російський рад. 
письменник. Член КПРС з 1920. 
Учасник революц. руху в Росії. 
В 1906 був заарештований, 1907— 
10 перебував на засланні. Друку¬ 
ватися почав 1900 (оповідання «До 
світла»). Роман «Цемент» (1925) — 
про самовідДану працю робітників 
на відбудові заводу, зруйнованого 
в роки громадян, війни. Серія 
нарисів «Листи про Дніпровуд» 
(1931) і роман «Енергія» (1933— 
39) присвячені подвигу будівників 
Дніпрогесу. Автор сатиричних опо¬ 
відань « Маленька трилогія» (1932). 
У роки Великої Вітчизн. війни 
виступав з патріотичними стаття¬ 
ми, нарисами, написав повість 
«Клятва» (1944). Автобіографічна 
трилогія — «Повість про дитинст¬ 
во» (1949; Держ. премія СРСР, 
1950), «Вольниця» (1950; Держ. 
премія СРСР, 1951), «Лихоліття» 
(1954); працював над 4-ою части¬ 
ною — «Неспокійна юність» (не 
закінчена). Нагороджений двома 
орденами Леніна, ін. орденами, 
медалями. 
Те.: Собрание сочинений, т. 1—8. М., 
1958—59; Укр. перекл.— Повість 
про дитинство. К., 1951; Вольниця. 
К., 1952; Лихоліття. К., 1957; Цемент. 
К., 1960. 

глАдстон (Сіасізіопе) Уїльям- 
Юарт (29.XII 1809, Ліверпул — 
19.V 1898, Гаварден, Флінтшір) — 
англійський державний і політ, 
діяч. Походив з бурж. родини. 
Навчався в Ітоні та Оксфорді. В 
1832 — член парламенту від пар¬ 
тії торі. Пізніше перейшов до Лі¬ 
беральної партії. У 1868 обраний 

її лідером. В 1868—74, 1880—85, 
1886 і 1892—94 — прем’єр-міністр 
Великобританії. Сприяв розвитко¬ 
ві фритредерства, проводив ко¬ 
лоніальну політику. Прихильник 
участі Великобританії в Кримській 
війні 1853—56. Під тиском ірл. 
нац.-визвольного руху був виму¬ 
шений двічі вносити в парламент 
білль про гомруль для Ірландії. 
ГЛАДЧ^К Антоніна Федорівна 
(н. 5.III 1933, с. Перекалі, тепер 
Млинівського р-ну Ровенської 
обл.) — новатор с.-г. виробниц¬ 
тва, ланкова колгоспу «Україна» 
Млинівського району Ровенської 
області,Герой Соціалістичної Пра¬ 
ці (1965). Член КПРС з 1964. 
Ланка, яку очолює Г., вирощує 
високі врожаї цукр. буряків, у 
1976 одержала по 560 ц/га, в 1977— 
по 650 ц/га. Г.— депутат Верховної 
Ради СРСР 6—10-го скликань. Де¬ 
легат XXIII з’їзду КПРС. Нагоро¬ 
джена 2 орденами Леніна, орденом 
Жовтневої Революції, медалями. 

В. С. Мацигон. 
ГЛАЗГО — місто на Пн. Зх. Ве¬ 
ликобританії, в Шотландії. Розта¬ 
шоване на р. Клайд, каналом спо¬ 
лучене з мор. узбережжям. Один з 
найбільших мор. портів країни, 
вузол з-ць і автошляхів. Аеропорт 
(Престуїк). 835,6 тис. ж. (1973). 
Разом з містами Дамбартоном, 
Гріноком, Порт-Глазго, Пейслі 
та ін. утворює конурбацію Клайд- 
сайд. 
Г.— найбільший у країні центр 
суднобудування (військ, судна, 
танкери, рефрижератори тощо). 
Розвинуті й ін. галузі машинобу¬ 
дування, чорна й кольорова мета¬ 
лургія, нафтопереробна, вугільна 
пром-сть. Підприємства хім., кок- 
сохім. та ін. галузей пром-сті. 
Харч., легка, поліграф., паперова, 
буд. матеріалів, деревообробна 
пром-сть. У Г.— ун-т (з 1451), 
шотл. муз. академія та ін. вузи. 
Худож. галереї, музей Глазго. 
Метрополітен (з 1896). Архіт. 
пам’ятки; готичний собор (1181— 
1508); в стилі класицизму Трейдс- 
хол (1791—99, арх. Р. Адам) 
і біржа (1829—ЗО, арх. Д. Гаміл- 
тон); ун-т (1864—70, арх. Дж.-Г. 
Скотт); один з перших зразків 
сучас. арх-ри — Школа мистецтва 
(1898—1909, арх. Ч.-Р. Макінтош). 
Місто відоме з 6 ст. 
ГЛАЗЕНАП Сергій Павлович 
[13 (25). IX 1848, с. Павловське 
поблизу м. Вишній Волочок — 
12.^ 1937, Ленінград] — росій¬ 
ський рад. астроном, почесний член 
АН СРСР (з 1928), Герой Праці 
(1932). 1870 закінчив Петерб. ун-т. 
У 1870—77 працював у Пулков- 
ській обсерваторії, з 1877 — у Пе¬ 
терб. ун-ті, з 1889 — професор. 
Осн. праці Г. присвячені вивченню 
руху супутників Юпітера, дослі¬ 
дженню подвійних і змінних зір, 
рефракції світла в земній атмосфе¬ 
рі. Запропонував зручний спосіб 
визначення орбіт подвійних зір. 
Під його керівництвом 1881 збудо¬ 
вано обсерваторію Петерб. ун-ту 
Г.— популяризатор астр. знань. 
Один із засновників Рос. астроном, 
товариства. 
ГЛАЗКОВ Юрій Миколайович 
(н. 2.Х 1939, Москва) — льотчик- 
космонавт СРСР, Герой Радян¬ 
ського Союзу (1977). Член КПРС з 
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1966. У 1962 закінчив Харків, 
вище авіац. інженерне військ, 
училище. Працював інженером у 
авіац. частинах. У 1974 захистив 
кандидатську дисертацію. З 1965— 

загоні космонавтів. Разом із 
. В. Горбатком брав участь у 

польоті космічного корабля «Союз- 
24» (7—25.11 1977), який стикував¬ 
ся з орбітальною наук, станцією 
«Салют-5». Портрет с. 58. 
глАзов — місто республікан¬ 
ського підпорядкування Удмурт¬ 
ської АРСР, райцентр, на р. Чепці 
(притока Вятки). Залізнична стан¬ 
ція. 82 тис. ж. (1977). 3-ди хім. 
машинобудування та металовиро¬ 
бів, меблева ф-ка, молочномасло- 
робний та м’ясний комбінати, пта¬ 
хофабрика, вироби, буд. матеріа¬ 
лів. Пед. ін-т, радгосп-технікум, 
мед. уч-ще. Виник 1780. 
ГЛАЗУНбНКО (справж. прізв.— 
Глазунов) Степан Олександрович 
[23.XII 1869 (4.1 1870), м. Куп’- 
янськ, тепер Харківської обл.— 
19.1 1934, Краснодар] — україн¬ 
ський рад. актор і режисер. В 1888 
почав творчу діяльність у трупі 
М. Л. Кропивницького. В 1902— 
ЗО був керівником різних укр. 
театр, труп, з якими виступав у 
містах України, Криму, Пн. Кав¬ 
казу. Ролі: Іван Непокритий («Дай 
серцю волю, заведе в неволю» Кро¬ 
пивницького), Афанасій Іванович 
(«Сорочинський ярмарок» Ста- 
рицького за Гоголем), Микола 
(«Наталка Полтавка» Котлярев¬ 
ського). Грав на гастролях 1893 у 
трупі Г. Й. Деркача в Парижі. 
Поставив спектаклі «Ревізор» Го¬ 
голя, «Галька» Монюшка та ін. 
Портрет с. 58. 
ГЛАЗУНОВ Василь Опанасович 
[20.ХІІ 1895 (1.1 1896), с. Вар- 
варовка, тепер Сердобського р-ну 
Пензенської обл.— 26. VI 196/, 
Москва] — рад. військ, діяч, ге¬ 
нерал-лейтенант (1944), двічі Ге¬ 
рой Рад. Союзу (1944, 1945). Член 
КПРС з 1926. Н. в сел. сім’ї. В 
Рад. Армії з 1918. Учасник 1-ї 
світової і громадян, воєн. Під час 
Великої Вітчизн. війни 1941—45 
командував корпусом на Пд.-Зх., 
3-му Укр. і 1-му Білорус, фронтах. 
Після війни — на командних по¬ 
садах у Рад. Армії. З 1954 — у 
відставці. Нагороджений 3 орде¬ 
нами Леніна, 3 орденами Черво¬ 
ного Прапора, ін. орденами, меда¬ 
лями. Портрет с. 58. 
ГЛАЗУНОВ Олександр Костян¬ 
тинович [29.VII (10.VIII) 1865, Пе¬ 
тербург— 21.III 1936, Париж, 
1972 прах Г. перевезено до Ленін¬ 
града] — російський композитор, 
диригент, педагог, музично-громад. 
діяч, нар. арт. Республіки (з 1922). 
Композицію вивчав у М. Римсько- 
го-Корсакова. З 1899 (з невеликою 
перервою) — професор Петерб. 
консерваторії (з 1905 — директор). 
Після Великої Жовтн. соціалістич. 
революції став ректором Петро¬ 
град. консерваторії, брав активну 
участь у перебудові муз. освіти, 
проводив громад, роботу. З 1928 
жив за кордоном. Г.— один з 
найвидатніших представників рос. 
симфонізму. Автор 8 симфоній, 
симф. поем (у т. ч. «Стенька Разін», 
1885), фантазій, сюїт, 2 фп. і скрип¬ 
кового концертів, 3 балеті в (зокре¬ 

ма «Раймонда», 1897), камерно-ін- 
струм. і вокальних творів. Г. до¬ 
помагав укр. композиторам В. Ко- 
сеикові, Я. Степовому, Ф. Акимен- 
кові, М. Скорульському (присвя¬ 
тив Г. свою 1-у симфонію, 1923) 
під час їхнього навчання в Петерб. 
консерваторії. Портрет с. 58. 
Літ.: Крохмаль-Орябінська М., Ар- 
химович Л. О. К. Глазунов. К., 1953; 
Ганина М. Александр Константинович 
Глазунов. Л., 1961. 

М. П. Загайкевич. 
ГЛАЗУР (нім. Сіазиг), полива — 
1) Тонке скловидне покриття на 
керамічних виробах, закріплене 
випалом при високій температу¬ 
рі. Товщина Г. 0,15—0,3 мм. За 
хім. складом Г.— лужне, лужно¬ 
земельне та ін. алюмосилікатне 
та алюмоборсилікатне скло. Г. 
бувають прозорі та непрозорі 
(глухі); безбарвні та пофарбовані 
(з окисами кобальту, хрому, міді, 
заліза та ін.); тугоплавкі (т-ра 
випалу 1100—1400° С) та легко¬ 
плавкі (900—1100° С). Є Г. для 
фарфору (1100—1400° С), напів- 
фарфору (1250—1280° С), фаянсу 
(1100—1180° С), майоліки (900— 
1050° С) та ін. керамічних виробів. 
Розрізняють Г. сирі, що їх наносять 
у сирому вигляді, та фритовані — 
з попереднім сплавленням компо¬ 
нентів шихти. Г. надає виробам 
декоративного вигляду, захищає 
від забруднення, підвищує стій¬ 
кість проти дії к-т, лугів, води. 
Застосовували Г. 'ще у Старод. 
Єгипті, Вавілоні та Ассірії. 2) Шар 
застиглого прозорого цукру на 
фруктах, печиві тощо. 
ГЛАСНІСТЬ СУДОВОГО РОЗ¬ 
ГЛЯДУ — демократичний прин¬ 
цип судового розгляду справ, за 
яким, як правило, справи слуха¬ 
ються у відкритих для всіх грома¬ 
дян засіданнях суду. Органи ма¬ 
сової інформації мають право ви¬ 
світлювати хід і результати слу¬ 
хання. В СРСР цей принцип визна¬ 
чено ст. 157 Конституції СРСР: 
«Розгляд справ в усіх судах є від¬ 
критим. Слухання справ у закри¬ 
тому засіданні суду допускається 
лише у випадках, встановлених За¬ 
коном, з додержанням при цьому 
всіх правил судочинства». Згідно 
з законом (в УРСР — ст. 10 ЦПК 
УРСР, ст. 20 КПК УРСР) закри¬ 
тий суд. розгляд допускається, ко¬ 
ли цього вимагають інтереси охо¬ 
рони державної таємниці, а та¬ 
кож з метою запобігання розголо¬ 
шення відомостей про інтимні сто¬ 
рони життя осіб, які беруть участь 
у справі (у справах про статеві 
злочини), про злочини осіб, які 
не досягли 16-річного віку. Про роз¬ 
гляд справи (чи частини її) у закри¬ 
тому засіданні суд виносить мо¬ 
тивовану ухвалу. Вироки і рішен¬ 
ня судів у всіх випадках оголошу¬ 
ються прилюдно. З виховною ме¬ 
тою у залі суд. засідання заборо¬ 
няється присутність осіб, які не 
досягли 16-річного віку, коли во¬ 
ни не є учасниками суд. процесу. 
Рад. закон зобов’язує суди широко 
практикувати проведення суд. про¬ 
цесів безпосередньо на підприємст¬ 
вах, будовах, у колгоспах, рад¬ 
госпах за участю громадських обви¬ 
нувачів та громадських захисників. 
ГЛАУБЕРОВА сіль — мінерал 
класу сульфатів. Див. Мірабіліт. 

ГЛАУКОМА (грец. улагжсора — 
синє помутніння ока) — захво¬ 
рювання очей, основними озна¬ 
ками якого є підвищення внут- 
рішньоочного тиску до 50 і більше 
мм рт. ст. (норма — 18—27 мм рт. 
ст.) і зниження зору, а також 
атрофія та патологічне поглиблен¬ 
ня диска зорового нерва. Значну 
роль у виникненні Г. відіграють 
порушення функції центр, нерво¬ 
вої системи, ендокринні розлади 
тощо. Г., що розвивається самос¬ 
тійно (здебільшого у людей похи¬ 
лого віку), наз. первинною; 
Г., яка виникає як наслідок ін. 
захворювання ока,— вторин¬ 
ною. Розрізняють відкритокуто- 
ву, закритокутову та мішану Г. 
Для відкритокутової Г. звичайно 
характерні минуще затуманюван¬ 
ня зору, бачення райдужних кі¬ 
лець навколо джерел світла, біль, 
навколо ока і в ділянці скроні; 
для закритокутової — картина гос¬ 
трого приступу Г. В будь-якій 
стадії Г. може виникнути гострий 
приступ, що починається рап¬ 
тово — з’являються головний біль 
нудота, блювання; око стає твер¬ 
дим на дотик, зір знижується, іноді 
аж до сліпоти. Нерідко Г. уражає 
обидва ока. Без своєчасного ліку¬ 
вання настає повна втрата зору 
(див. Сліпота). Профілак¬ 
тика: рання діагностика та своє¬ 
часне лікування Г. Лікування: 
консервативне (медикаментозне) та 
хірургічне, коли перше не норма¬ 
лізує внутрішньоочного тиску. 
Літ.: Ерошевский Т. И., Токарева 
Б. А. Врожденная детская глаукома и 
ее лечение. М., 1971; Краснов М. М. 
Микрохирургия глауком. М., 1974. 

Н. О. Пучківська. 

ГЛАУКОНГТ (від грец. уХаокое — 
зеленуватий) — мінерал класу си¬ 
лікатів. (К, Са, ^а)<^1 (А1, 

Ре2Мп)2[(ОН)2А1о,з55із,б50і0]. Син- 
гонія моноклінна. Густ. 2,2—2,9. 
Твердість 2—3. Колір зелений 
різних відтінків. Блиск матовий, 
у щільних відмін — скляний. В 
РРФСР скупчення Г. є на Уралі, 
в Поволжі, на Україні — в Дні¬ 
провсько-Донецькій западині, на 
Поділлі і Волині. Використову¬ 
ють для виготовлення калійних 
добрив, зеленої фарби, у скля¬ 
ній пром-сті, для пом’якшування 
води. 

ГЛАУКОФАН (від грец. уАсшкод- 
зеленуватий та (раїл'со — здаюся, 
видаюся) — породоутворюючий мі¬ 
нерал класу силікатів. Ма2М§3АІ3 
(ОН)2 [5і8022]. Сингонія моно¬ 
клінна. Густ. 3,08—3,30. Твердість 
6. Колір сірий, зеленувато-синій. 
В СРСР відомий у Казахстані, 
на о. Сахалін, на Україні (Криво¬ 
різький залізорудний басейн). 
ГЛЕВАХА — селище міського ти¬ 
пу Васильківського р-ну Київ¬ 
ської обл. УРСР. Залізнична стан¬ 
ція. 9,4 тис. ж. (1977). Науково- 
експериментальна біол. станція АН 
УРСР, Укр. філіал н.-д. техноло¬ 
гія. ін-ту ремонту і експлуатації 
машинно-тракторного парку, Укр. 
н.-д. ін-т механізації і електрифі¬ 
кації с. г. Заг.-освітня школа, мед. 
амбулаторія, 2 лікарні, Будинок 
культури, б-ка. Відома з 2-ї пол. 
16 ст. Біля селища розкопано 
Глевахівський курган 

ГЛЕВАХА 

С. Ф. Гладкий. 

Ф. В. Гладков. 

А. Ф. Гладчук. 

С. П. Глазенап- 
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ГЛЕВАХІВСЬКИЙ 
КУРГАН 

В. О. Глазунов 

О. К. Глазунов 

ГЛЕВАХІВСЬКИЙ КУРГАН — 
біля смт Глевахи Васильківського 
р-ну Київської обл., датується сере¬ 
диною 6 ст. до н. е. Г. к. розкопу¬ 
вали 1950. Під насипом виявлено 
велику поховальну камеру, стіни 
якої були обшиті дошками і ма¬ 
ли балкове перекриття. У камері 
знайдено залишки пограбованого в 
давнину багатого поховання (мож¬ 
ливо, одного з вождів осілого зем¬ 
леробського племені скіфського 
часу) та залишки поховання вби¬ 
тої жінки. Виявлено залишки 
великої чорнолощеної посудини, 
верхня частина якої була оздоблена 
накладними золотими бляшками. 
ГЛ ЕДЙЧІЯ (СІесііізсЬіа) — рід ро¬ 
слин родини цезальпінієвих. Висо- 
кі (20—45 м) однодомні з ажурною 
розлогою кроною листопадні дере¬ 
ва. Гілки та стовбур вкриті числен¬ 
ними, до 10 см завдовжки, колюч¬ 
ками. Листки парноперистосклад- 
ні. Квітки одностатеві, зібрані в 
укорочені китиці. Плід — довгий 
плоский біб. 12 видів, пошир, у 
Сх. Азії, Америці та Африці. В 
СРСР (Закавказзя) дико росте 1 
вид — Г. каспійська (О. са- 
5ріса), у культурі—8, з них в УРСР 
— 2. Найважливішою є Г. колю- 
ч а , або звичайна (О. Ігіа- 
сапіЬоз). Використовують при ство¬ 
ренні полезахисних смуг, живопло¬ 
тів та ін. Плоди й листки багаті на 
вітамін С. Деревина міцна, важ¬ 
ка, йде на різні вироби, цінна для 
підземних і підводних споруд. 
Медонос. 1л. с. 51. 
ГЛбЗЕР (Сіазег) Дональд (н. 21. 
IX 1926, Клівленд) — американсь¬ 
кий фізик, член Національної АН 
США (з 1962). Закінчив Техноло¬ 
гічний ін-т Кейса (1946), з 1960 — 
проф. Каліфорнійського ун-ту. 
Праці з фізики елементарних час¬ 
тинок, фізики космічного промін¬ 
ня й застосування фіз. методів до 
мол. біології. Винайшов (1952) т. з. 
бульбагикову камеру — прилад для 
спостерігання слідів заряджених 
частинок. Нобелівська премія, 
1960. Портрет с. 60. 
ГЛЕЗОС (ГЩо$) Маноліс (н. 
26. VIII 1922, с. Ашірантос, о. Нак- 
сос) — грецький громадський і 
політ, діяч. Під час італо-нім. оку¬ 
пації Греції Г. вночі проти 31.V 
1941 зірвав фашист, прапор з афін- 
ського Акрополя. В 1941—43 заз¬ 
навав арештів. У 1944—47 — редак¬ 
тор органу Компартії Греції газ. 
*Різоспастіс>. У 1948—49 військ, 
суд засудив Г. до страти, яку під 
тиском світової прогресивної гро¬ 
мадськості замінено 10 роками 
тюрми. В 1948—54 і 1958—62 Г. 
перебував в ув’язненні. З 1956 — 
секретар Єдиної демократичної лі¬ 
вої партії (ЕДА), директор газ. 
«Авгі» («Світанок»). У 1967—71 
ув’язнений військ, хунтою. Між- 
нар. Ленінська премія «За зміц¬ 
нення миру між народами», 1963. 
Міжнар. премія Миру, 1959. 
ГЛЕКОВІ ПОХОВАННЯ — похо- 
вання померлих чи решток трупо- 
спалення в спеціально виготовле¬ 
них або звичайних господарських 
глеках. Відомі з 4—3-го тис. до 
н. е. у різних народів, що населяли 
Єгипет, Кріт, тер. Греції, Іспанії, 
Італії. В 1-му тис. до н. е. і на 
поч. н. е. були поширені серед 
населення Кавказу (Абхазія, Кол¬ 

хіда, Сх. Закавказзя). На тер. 
УРСР Г. п. трапляються в некро¬ 
полях античних міст Пн. Причор¬ 
номор’я. Однією з пам’яток цього 
типу є поховання на Козирському 
городищі поблизу Ольвії. Помер¬ 
лих ховали переважно в скорчено¬ 
му стані, у великих амфорах, ліп¬ 
них горщиках, бік яких відбива¬ 
ли. Обряд відображає поширені 
в первісному суспільстві уявлен¬ 
ня, пов’язані з культом плодючос¬ 
ті, відродження, гол. роль в якому 

Глекові поховання. Дитяче поховання 
в амфорі. Ольвія. 

відігравала жінка-мати. В цьому 
культі глиняні глеки уособлювали 
плодючу землю і жінку. 

» Є. В. Максимов. 
ГЛЕНН (Сіепп) Джон (н. 18.VII 
1921, Кембрідж, штат Огайо) — 
астронавт США. Закінчив 1943 
льотну авіац. школу в Техасі, 
1954 — школу льотчиків-випробу- 
вачів. З 1959 — у групі астронав¬ 
тів. У 1962 перший з амер. астро¬ 
навтів здійснив орбітальний політ 
навколо Землі на космічному ко- 
аблі яМеркутй>. Портрет с. 60. 
ЛЕТ (нім. біаие) — технічна на¬ 

зва оксиду свинцю РЬО. 
ГЛбТЧЕР (нім. СІеізсЬег, від лат. 
ЕІасіез — лід) — 1) Скупчення 
на суходолі льодових мас, які 
сповзають під впливом сили ваги 
з областей,4що лежать вище сніго¬ 
вої межі. Поширені в холодних 
районах Землі (Антарктида) та на 
гірських вершинах (Памір, Тянь- 
Шань тощо). Див. також Льодо¬ 
вики. 2) Місцева назва льодовиків 
у Швейцарії. 
глечики, купавка (НирЬаг) — 
рід водяних рослин родини ла¬ 
таттєвих. Багаторічні трави з тов¬ 
стим кореневищем. Листки шкі¬ 
рясті овально-серцевидні, плава¬ 
ють на поверхні води. Квітки оди¬ 
ночні, на довгих квітконіжках. 
Плід ягодоподібний, формою на¬ 
гадує глечик. Бл. 15 видів, пошир, 
в помірному поясі Пн. півкулі. 
В СРСР — 2 види, з них в УРСР — 
один: Г. ж о в т і (И. Іиіеит) — 
ростуть всюди у стоячих та по- 
вільнотекучих водах. Деякі ви¬ 
ди вирощують як декоративні. 
Іл. с. 63. 
ГЛЕВКА Петро Федорович [23.VI 
(6.VII) 1905, с. Велика Уса, тепер 
Узденського р-ну Мінської обл.— 
18.XII 1969, Мінськ] — білорусь¬ 
кий рад. поет» акад. АН БРСР 
(з 1957). Член КПРС з 1942. Дру¬ 
куватися почав 1925. Перша зб. 
віршів «Шипшина» (1927). Поеми 
«Тривожний сигнал» (1929), «У ті 
дні» (1937), «Над Березою-річ- 
кою» (1939) — про Велику Жовтн. 
соціалістичну революцію і грома¬ 
дян. війну, «Мужність» (1934) — 
присвячена пам’яті В* І. Леніна. 

Вірші і балади періоду Великої 
Вітчизн. війни 1941—45 пройняті 
пафосом рад. патріотизму. Драм, 
поема «Світло зі Сходу» (1946— 
47) — про дні Жовтн. революції 
в Білорусії. У зб. поезій «Під стя¬ 
гом перемог» (1952) оспівав велич 
соціалістичної Батьківщини. Ав¬ 
тор статей про Т. Шевченка: «Шев¬ 
ченко і білоруська література» 
(1939), «Пам’ятні розмови» (1952). 
Перекладав твори рос. і укр. л-ри, 
зокрема Т. Шевченка, М. Бажана 
та ін. Нагороджений орденом 
Леніна, ін. орденами, медалями 
Портрет с. 60. 
Те.: Збор творау, і. 1—3. Мінск, 
1969—71; Укр. перекл.— Поезії. 
К., 1975; Рос. перекл.— Стихот- 
ворения. М., 1973. 

ГЛЄБОВ (справж. прізв.— Со- 
рокін) Гліб Павлович [29.IV (11.У) 
1899, м. Вознесенськ, тепер Мико¬ 
лаївської обл.— З.ІІІ 1967, 
Мінськ] — білоруський рад. ак¬ 
тор, нар. арт. СРСР (з 1948). Твор¬ 
чу діяльність почав 1921 на Укра¬ 
їні. З 1926 був актором Першого 
Білорус, драм, театру (тепер ім. 
Я. Купали). Ролі: Пустаревич 
(«Павлинка» Купали), Туляга 
(«Хто сміється останнім» Крапи- 
ви), Самосєєв («Щоб люди не 
журились» Макайонка), Гарпагон 
(«Скупий» Мольєра), Романюк 
(«Калиновий гай» Корнійчука). 
Знімався у фільмах («Костянтин 
Заслонов», «Наші сусіди»). На¬ 
городжений орденом Леніна, ін. 
орденами. Держ. премія СРСР, 
1941, 1948. Портрет с. 60. 
ГЛЄБОВ Ігор Олексійович [н. 
8 (21).І 1914, Петербург]—росій¬ 
ський рад. учений в галузі електро¬ 
енергетики й електромашинобуду¬ 
вання, акад. АН СРСР (з 1976). 
Член КПРС з 1943. Закінчив (1938) 
Ленінгр. політех. ін-т. В 1946—51 
працював у Ленінгр. ін-ті авіа- 
приладобудування, в 1951—61 — 
у Ленінгр. технологічному ін-ті 
харч, пром-сті. З 1961 — у Все¬ 
союзному н.-д. ін-ті електромаши¬ 
нобудування (директор—з 1973). 
Осн. праці Г. присвячені створен¬ 
ню потужних синхронних машин 
з системами збудження і електро- 
енерг. систем, використанню над¬ 
провідності в електромашинобуду¬ 
ванні. Г. заклав наук, основи си¬ 
стем збудження й автом. регулю¬ 
вання турбо- і гідроагрегатів, про¬ 
вів дослідження, пов’язані з синте¬ 
зом електр. машин і напівпровід¬ 
никових перетворювачів. Нагород¬ 
жений орденами Жовтневої Рево¬ 
люції, Трудового Червоного Пра¬ 
пора, ін. орденами, медалями. 
Держ. премія СРСР, 1968. Премія 
ім. П. М. Яблочкова АН СРСР. 
1976. Портрет с. 62. 

М. М. Шмирьова. 

ГЛЄБОВА Марія Михайлівна 
(1847, Ярославська губ.— 1919, по¬ 
хована у Києві) — російська актри¬ 
са, антрепренер. Дружина М. Со- 
ловцова. Творчу діяльність почала 
1866 в Александринському театрі 
в Петербурзі. В 1874—79 працюва¬ 
ла в трупі М. Милославського в 
Одесі, 1879—82 — у трупі М. Са- 
віна (Київ, Житомир та ін.), 1883— 
91 — в різних театр, трупах Моск¬ 
ви. В 1891—1905 — актриса, а з 
1902 —антрепренер Театру «Со¬ 
ловков» у Києві. Ролі: Катерина 
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Лариса (-«Гроза», «Безприданниця» 
0. Островського), Марія Стюарт, 
Леді Мільфорд («Марія Стюарт», 
«Підступність і кохання» Шілле- 
ра), Адрієнна Лекуврер (одной¬ 
менна п’єса Скріба і Легуве). 
ГЛбБОВ-АВГЛОВ Микола Пав¬ 
лович [11 (23).Х 1887 — 13. VII 
1942] — рад. державний і парт, 
діяч. Н. в Калузі в сім’ї шевця; 
робітник-друкар. Член Комуніс¬ 
тичної партії з 1904. Вів парт, ро¬ 
боту в Катеринославі, Калузі, 
Москві, Петербурзі, на Уралі. 
Після Лютневої революції 1917 — 
член Виконавчої комісії Петерб. 
к-ту РСДРП(б), працював у Петро¬ 
град. бюро профспілок. На VII 
(Квітневій) конференції РСДРП(б) 
обраний кандидатом у члени ЦК 
партії. Учасник Жовтневого зброй¬ 
ного повстання в Петрограді. Нар¬ 
ком пошт і телеграфів у першому 
Рад. уряді. З 1918 — комісар 
Чорноморського флоту, згодом — 
член Президії та секретар ВЦРПС, 
нарком праці України. З 1922 — 
на парт., профспілковій та госп. 
роботі. На XIII з’їзді РКП(б) 
обирався кандидатом у члени ЦК 
партії. 
ГЛИБЙННА ПСИХОЛОГІЯ — 
узагальнена назва ряду бурж. кон¬ 
цепцій психології, які вивчають так 
звані «глибинні», підсвідомі пси¬ 
хічні процеси. Прихильники Г. п. 
ігнорують значення свідомого в 
життєдіяльності особистості. Г. п. 
об’єднує різні ідеалістичні та реак¬ 
ційні психологічні течії та школи 
(вчення 3. Фрейда, К.-Г. Юнга, 
А. Адлера, неофрейднзм, необі- 
хевіоризм тощо). Г. п. почала скла¬ 
датися з 19 ст. у зв’язку з необхід¬ 
ністю пояснення і лікування хво¬ 
роб. Згодом вона стала претендува¬ 
ти на витлумачення всього соціаль¬ 
ного життя на основі підсвідомих 
потягів — переважно інстинктив¬ 
них (гол. чин. статевих). На проти¬ 
вагу Г. п. з її надмірним інтересом 
до підсвідомого в 1940 починає 
розвиватися егопсихологія (в 
США — X. Хартман, П. Федерн 
та ін.). Її представники на перший 
план висувають свідоме «я», ви¬ 
тлумачуване, проте, з антинаук. по¬ 
зицій. Подальший свій розвиток 
т. з. неоглибинна психологія діста¬ 
ла в 40-х та наступних роках 20 ст. 
в США у працях К. Горні, Е. 
Фромма, А. Кардінера, X. Саллі- 
вана, які створили т. з. культурно- 
соціологічну течію у Г. п. В остан¬ 
ні роки на окремі її течії значно 
впливають філософ, концепції фе¬ 
номеналізму, екзистенціалізму, 
неотомізму, неопозитивізму й бі¬ 
хевіоризму. Всі напрями Г. п. 
піддано критиці марксистською 
психологією. В. /. Войтко. 

ГЛИБЙННІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ 
— магматичні гірські породи, що 
утворилися внаслідок кристалізації 
магми в глибинах земної кори. 
Те саме, що й інтрузивні гірські 
породи. 
ГЛИБЙННІ РОЗЛОМИ, плане 
тарні розломи — лінійно-витягн> - 
ті зони порушення суцільності 
гірських порід у земній корі, які 
поділяють її на окремі структурні 
елементи — платформи, плити, 
щити та ін. Простягаються на сотні 
й тисячі кілометрів при ширині 

до кількох десятків кілометрів. 
Осн. ознака Г. р.— значна глиби¬ 
на їх (сягають Мохоровичича по¬ 
верхні і глибше). Г. р.— це зони 
рухливого зчленування великих 
блоків земної кори, через них здій¬ 
снюється зв’язок глибинних го¬ 
ризонтів Землі з поверхневими, 
який проявляється у вулканічних, 
магматичних, гідротермальних та 
ін. процесах. По зонах Г. р. окре¬ 
мі брили земної кори переміщу¬ 
ються в різних напрямах, утворю¬ 
ють геол. структури, в т. ч. і риф- 
тові (див. Рифт). На Україні 
Г. р. встановлено в Дніпровсько- 
Донецькій западині, Донбасі, на 
Передкарпатті та в ін. районах. 
За допомогою космічних дослід¬ 
жень великі розломи виявлено на 
Місяці, Марсі та ін. планетах. 
З зонами Г. р. пов’язані рудні 
концентрації та родовища нафти 
й газу. І. І. Чебаненко. 
ГЛИБИНОМІР — прилад, яким 
вимірюють глибину отворів, за¬ 
глиблень, висоту уступів тощо у 
деталях машин. Встановлюють його 
основою на поверхні, від якої від¬ 
лічують розмір. За видом вимірю¬ 
вального пристрою Г. поділяють 
на штангенглибиноміри з межею 
вимірювання до 500 і точністю від¬ 
ліку 0,05 і 0,1 мм, мікрометричні 
Г. з межею вимірювання до 150 і 
поділками 0,01 мм (див. також 
Мікрометр) та індикаторні Г. 
(мал.) з межею вимірювання до 
100 і поділками 0,01 мм. 
ГЛИБОКА (з 1919 до 1940 —Адин- 
ката)—*■ селище міського типу Чер¬ 
нівецької обл. УРСР, райцентр. 
Залізничний вузол Глибока-Бу- 
ковинська. 7,6 тис. ж. (1977). У 
письмових джерелах Г. вперше 
згадується 1438. Протягом 1774— 
1918 — під владою Австрії (з 
1867 — Австро-Угорщина). В 1918 
Г. окупувала боярська Румунія. 
З 1926 в Г. діяла підпільна пар¬ 
тійна орг-ція. В 1932, 1933, 1934, 
1936 і 1937 тут відбувалися висту¬ 
пи робітників і селян проти оку¬ 
паційного режиму. 28.VI 1940 в 
складі Пн. Буковини возз’єднано 
з Рад. Україною. З 1956 — с-ще 
міськ. типу. 3-дй: рідкого скла та 
маслоробний; харч., пром. та по¬ 
бутового обслуговування комбіна¬ 
ти, комплекс по виробництву яло¬ 
вичини, райсільгосптехніка. З заг.- 
освітні та музична школи, про- 
фес.-тех. уч-ще, лікарня. Буди¬ 
нок культури, кінотеатр, 3 бібліо¬ 
теки. 
глибока Оранка — оранка 
на глибину не менше як 25 см. Г. о. 
збільшує пористість, водопроник¬ 
ність, повітроємність, аерацію 
грунту, поліпшує проникнення ко¬ 
ренів рослин, є ефективним захо¬ 
дом боротьби з бур’янами, шкід¬ 
никами і хворобами с.-г. культур. 
Глибина оранки залежить від грун¬ 
тово-кліматичних умов, біол. особ¬ 
ливостей вирощуваних культур, 
ступеня забур’яненості грунту то¬ 
що. Г. о. застосовують насамперед 
під цукр. буряки на 28—ЗО см, 
картоплю, кукурудзу, ін. про¬ 
сапні на 25—27 см, при підніман¬ 
ні чистого пару — на 28—ЗО см. 
Див. також Оранка. 

„ /. С. Руденко. 
ГЛИБОКИМ ДРУК—спосіб друку 
за допомогою друкарських фоом. 

що їх друкарські елементи заглиб¬ 
лено, а пробільні (проміжні) еле¬ 
менти височать над ними. В про¬ 
цесі друкування фарба безперервно 
надходить на всю поверхню обер¬ 
тової друкарської форми і водно¬ 
час видаляється (сталевою пластин¬ 
кою — ракелем) з її пробільних 
елементів, залишаючись лише в 
заглибинах, звідки під тиском 
преса переноситься на папір. Чим 
глибші друкарські елементи, тим 
більше фарби потрапляє на папір і, 
отже, темнішими стають певні 
частини зображення. Для Г. д. 
(мал.) використовують ротаційні 
друкарські машини. Г. д. надає 
ілюстраціям соковитості тонів і 
півтонів, тому його застосовують 
для друкування багатоілюстрова- 
них видань. 
ГЛИБОКОВОДНІ ЗАПАДИНИ, 
глибоководні жолоби — довгі, 
вузькі зниження океанічного дна 
з глибинами понад 6000 м. Роз¬ 
ташовані переважно з зовнішньо¬ 
го (океанічного) боку острівних 
дуг. Найглибші Г. з.—в Тихому 
океані. 
ГЛИБОКОВОДНІ ТВАРЙНИ — 
насельники глибин моря від 500 м 
до 11 000 м. Серед Г. т. є пред¬ 
ставники батіальної фауни (див. 
Батіаль), абісальної (див. Абісаль) 
та ультраабісальної. В зв’язку з 
несприятливими умовами існуван¬ 
ня глибоководна фауна значно 
бідніша в порівнянні з фауною 
поверхневих шарів моря як за 
видовим складом, так і за чи¬ 
сельністю. Найпоширенішими се¬ 
ред Г. т. є голкошкірі, ракоподібні, 
молюски, багатощетинкові черви, 
риби. Своєрідні умови життя Г. т. 
(відсутність сонячного світла, по¬ 
стійні т-ра і солоність води, вели¬ 
кий гідростатичний тиск, високий 
вміст вуглекислого газу тощо) на¬ 
кладають відбиток на їхні зовн. ви¬ 
гляд і будову. У більшості Г. т. пе¬ 
реважає червоне, буре або чорне за¬ 
барвлення, але зустрічаються і 
тварини з прозорим тілом, позбав¬ 
лені пігментів. Очі або добре 
розвинені (часто телескопічні), або 
редуковані (див. Редукція в біоло¬ 
гії). Г. т. мають ряд пристосувань 
(сплющене тіло, подовжені кін¬ 
цівки, голки, дуже тонкий вапня¬ 
ковий скелет або його відсутність 
тощо), що дають змогу триматись 
на поверхні мулу. У багатьох Г. т. 
є світні органи (див. Біолюмінес- 
ценція), що виконують різні функ¬ 
ції (принаджування здобичі, відля¬ 
кування ворогів тощо). За харак¬ 
тером живлення Г. т.— детритоїди 
(див. Детрит) і хижаки (живлять¬ 
ся ін. тваринами). Чимало хижих 
Г. т. мають пристосування до за¬ 
хоплення здобичі, що значно пе¬ 
ревищує їхні розміри (напр., у 
деяких риб можуть дуже розтягу¬ 
ватись щелепи, зяброві дуги, шлу¬ 
нок). Деякі Г. т. здійснюють вели¬ 
кі вертикальні міграції, іноді до 
самої поверхні, що буває пов’яза¬ 
но з їх розмноженням. 

В. М. Грезе. 
ГЛИБОЦЬКИЙ РАЙбН — на 
Пд. Чернівецької обл. УРСР. Утво¬ 
рений 1940. Пл. 1 тис. км2. Нас. 
93,6 тис. чол. (1977). В районі — 
60 населених пунктів, підпоряд¬ 
кованих міській, селищній і 28 
сільс. Радам народних депутатів. 

ГЛИБОЦЬКИЙ 
РАЙОН 

Глибиномір індикатор¬ 
ний: 1 — індикатор; 
2 — гвинт кріплення 
індикатора; 3 — основа; 
4 — змінний вимірю¬ 
вальний стрижень. 

Глибокий друк: а — 
друкарська форма; б — 
друкарська форма, 
вкрита фарбою; в —ви¬ 
далення фарби (раке¬ 
лем) з пробільних еле¬ 
ментів друкарської фор¬ 
ми; г— відшаровування 
відбитка разом з фар¬ 
бою від друкарської 
форми. 

Відтворений вигляд по¬ 
судини з золотими 
прикрасами з Глевахів- 
ського кургану. 

Найбільші 
глибоководні западини 
Світового океану 

Назва 
Глиби¬ 
на, м 

Тихий океан 
Маріанська 11 022 

Тонга 10 882 

Філіппінська 10 497 

Кермадек 10 047 

Атлантичний океан 
Пуерто-Ріко 9207 

Індійський океан 
Яванська 7130 
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ГЛИВЕНКО 

Д. Глезер. 

.-■-Х 

Дж. Гленв. 

П. ф. Глєбка- 

Г. П. Глгбов 

Центр — смт Глибока. Г. р. роз¬ 
ташований у Прикарпатті. Ко¬ 
рисні копалини: глини, гравій, 
пісок. Річки: Прут (на пн. межі 
району) та Сірет з численними 
притоками. Грунти опідзолені та 
дерново-підзолисті. Під лісами 
(бук, граб, явір) — 26,1 тис. га. 
Підприємства легкої й харч, про¬ 
мисловості, у т. ч. Герцаївська 
швейно-галантерейна ф-ка, Тара- 
щанський льонозавод, глибоцькі 
маслоробний з-д і харч, комбінат, 
Карапчівський спиртовий та Че- 
репківцівський крохмальний з-ди. 
Працює комбінат побутового об¬ 
слуговування (Глибока) та 12 
будинків побуту. Спеціалізація 
с. г.— вирощування зернових (в 
основному озимої пшениці), цукр. 
буряків, льону-довгунця; тварин¬ 
ництво м’ясо-молочного напряму. 
Пл. с.-г. угідь 1977 становила 54,7 
тис. га, у т. ч. орні землі — 39,4 
тис. га, луки і пасовища — 14,4 
тис. га. У Г. р.— 16 колгоспів, 6 
радгоспів, у т. ч. птахорадгссп, 
міжгссп. комплекс по відгодівлі 
молодняку великої рогатої худо¬ 
би, райсільгосптехніка з трьома 
виробничими відділеннями. Заліз¬ 
ничні станції: Глибока-Буковинсь- 
ка, Вадул-Сірет і Карапчів. Ав¬ 
тошляхів — 361 км (усі з твердим 
покриттям). В районі — 76 заг.- 
освітніх, 2 муз. школи, профес.- 
тех. уч-ще, 45 лік. закладів, у т. ч. 
6 лікарень. 23 будинки культури, 
46 клубів, кінотеатр, 64 кіноуста¬ 
новки, 73 б-ки. В с. Димці Г. р.— 
музей-садиба О. Кобилянської, в 
с. Кам’янці народився укр. пись¬ 
менник І. І. Синюк, в с. Луковиці 
пройшли дитячі роки укр. рад. 
письменниці І. Вільде. В Г. р. ви¬ 
дається газ. «Будівник комунізму» 
(з 1945). М. П. Зеленько. 
ГЛИВЕНКО Володимир Леонтійо- 
вич [н. 21.1 (З.ІІ) 1903, Красно- 
дар] — український рад. графік, 
засл. діяч мист. УРСР (з 1967). 
В 1929—34 навчався в Київ, ху- 
дож. ін-ті у І. Плещинського. 
Твори в галузі сатиричної газет¬ 
ної, журнальної і книжкової гра¬ 
фіки. В ЗО—40-х рр. працював у 
газ. «Комуніст», «Пролетарська 
правда», з 1941 — в журн. «Пе¬ 
рець». Виконав ілюстрації до кни¬ 
жок: «Преподобні вуха» О. Ко¬ 
віньки (1960), «Отак воно було!» 
С. Олійника (1963), «Приварок» 
Л. Трохи (1964), «Коза на шлак- 
баумі» І. Немировича (1966) 
ГЛЙНА — незцементована гірська 
порода, що складається переважно 
з глинистих мінералів. До Г. від¬ 
носять породи, в яких понад 50% 
частинок мають розмір менший за 
0,01 мм (в т ч. 25% <0,001 мм). 
Осн. мінерали, що входять до 
складу Г.— каолініт, монтмо¬ 
рилоніт, гідрослюди, вермікуліт, 
палигорськіт. За мінералогічним 
складом Г. поділяють на мономі- 
неральні (каолінітові, монтморило¬ 
нітові тощо) і полімінеральні (су¬ 
міш глинистих мінералів). Для 
Г. характерна пластичність — з 
водою вона утворює пластичну ма¬ 
су, яка при висушуванні зберігає 
надану їй форму, а після випалю¬ 
вання стає твердою і міцною. За 
походженням розрізняють Г. улам¬ 
кові і хемогенні, за умовами ут¬ 
ворення — морські, озерні, делю 

віальні тощо. Глини становлять 
бл. 50% усіх гірських порід зем¬ 
ної кори осадочного походжен¬ 
ня. Ущільнюючись, Г. перетворю¬ 
ються на аргіліти, а потім — на 
сланці глинисті. На Україні є 
багаті запаси глин (див. Ново- 
райське родовище вогнетривких 
глин, Часовоярське родовище вог¬ 
нетривких глин. Черкаське родо¬ 
вище бентонітових глин). Г. ши¬ 
роко застосовують у буд., мета¬ 
лург., керамічній, паперовій, наф¬ 

топереробній, цементній пром-сті 
та в^ ін. галузях нар. господарства. 
ГЛЙНКА Дмитро Борисович 
[27.XI (10.XII) 1917, с. Олександрів 
Дар, тепер у складі м. Кривого 
Рога — 24. II 1979, Москва] — ра¬ 
дянський військ, льотчик, пол¬ 
ковник, двічі Герой Рад. Союзу 
(квітень, серпень 1943). Член 
КПРС з 1942. Н. в сім’ї шахтаря. 
В Рад. Армії з 1937. Під час Вели¬ 
кої Вітчизн. війни 1941—45 — 
льотчик, ад’ютант ескадрильї, пом. 
командира авіаполку, нач. повітр.- 
стрілецької служби винищувальних 
авіаполків на Пд., Пн.-Кавказ. 
3-му і 1-му Укр. фронтах. Зробив 
понад 300 бойових вильотів, особис¬ 
то збив 50 ворожих літаків. У 1951 
закінчив Військ.-повітряну акаде¬ 
мію. З 1960 — в запасі. Нагоро¬ 
джений орденом Леніна, 5 ордена¬ 
ми Червоного Прапора, ін. ордена¬ 
ми, , медалями. Портрет с. 62. 
ГЛЙНКА Костянтин Дмитрович 
[23.VI (5. VII) 1867, с. Коптєво, 
тепер Духовщинського р-ну Смо¬ 
ленської обл.— 2.XI 1927, Ленін¬ 
град] — російський рад. грунто¬ 
знавець, акад. АН СРСР (з 1927). 
В 1889 закінчив Петербур. ун-т. 
Учень В. В. Докучаєва. В 1894— 
1911 працював у с.-г. ін-ті в Ново- 
Олександрії, тепер Пулави, ПНР 
(з 1901—проф. кафедри грунто¬ 
знавства). В 1913 організував Во¬ 
ронезький с.-г. ін-т, був його ди¬ 
ректором. З 1922 — ректор Ленінгр. 
с.-г. ін-ту. На 1-му Міжнар. кон¬ 
гресі грунтознавців (1927) обраний 
президентом Міжнародного т-ва* 
грунтознавців. Г розробив метод 
мінералогічних досліджень тон¬ 
ких фракцій грунту, заклав основи 
оригінальної рос. школи грунтової 
мінералогії та ін.; був керівником 
численних грунтово-геогр експе¬ 
дицій. Г.— основоположник палео- 
грунтознавства. Портрет с. 62. 
ГЛЙНКА Михайло Іванович [20.V 
(І.УІ) 1804, с. Новоспаське, те¬ 
пер Єльнинського р-ну Смоленсь¬ 
кої обл.— 3(15). II 1857, Берлін, 
похований у Петербурзі] — росій¬ 
ський композитор. Основополож¬ 

ник рос. класичної муз. школи. В 
1818—22 — вчився в пансіоні при 
петерб. Головному пед. уч-щі. У 
1837—39 — капельмейстер Прид¬ 
ворної співацької капели. Тривалий 
час жив за кордоном: в Італії 
(1830—33), Берліні (1833—34, 
1856—57), Парижі (1844—45, 
1852—54), Іспанії (1845—47), Вар¬ 
шаві (1848, 1849—51). Знайомство 
з О. Пушкіним і О. Грибоєдовим, 
спілкування з прогресивно на¬ 
строєними діячами рос. та зарубіж¬ 
ної л-ри і мист. сприяли творчому 
зростанню композитора. 
У 1836 Глинка закінчив працюва¬ 
ти над оперою «Іван Сусанін» 
(на вимогу придворних кіл була 
названа «Життя за царя»), яка ви¬ 
ражала ідею захисту вітчизни від 
іноземних загарбників, прослав¬ 
ляла мужність і стійкість рос. 
народу. За характером муз. мо¬ 
ви, особливостями оперної драма¬ 
тургії твір став першою класич¬ 
ною нац. оперою. У 1842 в Петер¬ 
бурзі здійснено постановку опе¬ 
ри Г. «Руслан і Людмила» за одно¬ 
йменною поемою Пушкіна. Серед 
симф. творів Г.— «Вальс-фанта- 
зія» (для фп., 1839; оркестрові 
редакції 1845, 1856), «Іспанські 
увертюри»—«Арагонська хота» 
(1845), «Ніч у Мадріді» (1848. 2-а 
ред. 1851), симф. фантазія «Ка- 
маринська» (1848). Оперна і симф. 
творчість заклала основу й на¬ 
креслила шляхи дальшого розвит¬ 
ку рос. муз. мистецтва. Нову 
епоху відкрив Г. і в історії во¬ 
кальної музики (бл. 80 творів для 
голосу, вокальні ансамблі, етюди, 
вправи, хори). Автор відомих ро¬ 
мансів на вірші Пушкіна («Красу¬ 
не, не співай...», «Я мить чудову 
пам’ятаю»), Баратинського («Не 
спокушай»), Кукольника («Сум¬ 
нів»), Жуковського та ін. Г. на¬ 
лежать також камерно-інструм. ан¬ 
самблі (у т. ч. 2 струнних кварте¬ 
ти, Патетичне тріо для фп., клар 
нета і фагота, 1832). Г добре 
знав Україну, її культуру. «Ма¬ 
лоросія — обітована земля мого 
серця» — писав він. Відвідав Ук¬ 
раїну 1823 (Харків) і 1838 (Харків 
щина, Полтавщина, Чернігівщина, 
Київщина) з метою добору спі¬ 
ваків до Придворної співацької 
капели. В селі Качанівці на Чер¬ 
нігівщині зустрівся з М Марке¬ 
вичем, з яким вчився в пансіо¬ 
ні, познайомився з художником 
В. Штернбергом, з укр. поетом 
B. Забілою (на його вірші написав 
пісні «Гуде вітер вельми в полі» 
та «Не щебечи, соловейко»), В 
Качанівці написав перші частини 
опери «Руслан і Людмила». Тоді ж 
зустрів і запросив до Петербурга 
C. Гулака-Артемовського, особис¬ 
то керував його муз. заняттями 
(Гулак-Артемовський поряд з Й. 
Петровим виконував партію Рус- 
лана на сцені петерб. Великого те¬ 
атру). В 1852 почав працювати над 
програмною симфонією «Тарас Бу¬ 
льба» (за однойменним твором М. 
Гоголя), для якої використовував 
мелодії укр. нар. пісень (твір не 
було закінчено, а ескізи до нього 
не збереглися). Г. був знайомий з 
Шевченком. Композитор і поет 
зустрічалися в Петербурзі в ЗО— 
40-х рр. у Н. Кукольника, О. Стру- 
говщикова. М. Маркевича. Шев- 
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ченко високо цінував творчість Г. 
(«Щоденник», «Музикант», «Ка- 
пітанша»). Твори Г. постійно в ре¬ 
пертуарі укр. митців і виконавсь¬ 
ких колективів. Постановка опе¬ 
ри «Іван Сусанін» у Київ, театрі 
опери та балету ім. Т. Г. Шевченка 
1949 удостоєна Держ. премії 
СРСР. 
Те.: Полное собрание сочинений, т. 
1-2. М., 1973-75. 
Літ.: Асафьев Б. Глинка. М., 1950; 
Стасов В. В. Избранньїе статьи о 
М. И. Глинке. М., 1955; Фрид Р. 3. 
М. И. Глинка. М. —Л., 1973; Грінчен- 
ко М. О. Українська тематика у 
творчості М. Глінки. В кн.: Грінченко 
М. О. Вибране. К.. 1959. 

М. М. Гордійчук. 

ГЛЙНКА Федір Миколайович [8 
(19).УІ 1786, маєток Сутоки, тепер 
Смоленська обл.— 11 (23).II 1880, 
Твер, тепер Калінін] — російсь¬ 
кий письменник. Декабрист. Дру¬ 
куватися почав 1807. Учасник Віт- 
чизн. війни 1812, яку описав у 
«Листах російського офіцера» 
(1815—16). Автор поем «Діва ка¬ 
рельських лісів» і «Карелія». Вір¬ 
ші «Трійка» («Вот мчится тройка 
удалая»), «В’язень» («Не сльїшно 
шума городского»), «Москва» («Го¬ 
род чудньїй, город древний») ста¬ 
ли популярними піснями. Г. побу¬ 
вав у Києві, Чернігові. Написав 
істор. роман про Богдана Хмель¬ 
ницького, вірші про подвиги запо¬ 
рожців. В 50-х рр. став на реакц. 
позиції, відійшов від літератури. 
Те.: Стихотворения. Л., 1961; Укр. 
перек л.- Москва. В кн.: Рильсь¬ 
кий М. Вибрані переклади. К., 1952. 
Літ.: Жаркевич Н. М. До історії 
створення роману Ф. М. Глінки «Зи- 
новий Богдан Хмельницкий, или Ос- 
вобожденная Малороссия». «Радян¬ 
ське літературознавство». 1978, Л6 7. 

ГЛИНОЗЕМ, оксид алюмінію, 
Аі203 — біла кристалічна речови¬ 
на, розчинна у воді. Зустрічається 
в природі у вигляді мінералів: 
корунду, рубіну та сапфіру. Г.— 
сировина для одержання алюмі¬ 
нію; застосовують як абразив. 
матеріал, адсорбент, каталізатор 
тощо. Див. також Алюмінію спо¬ 
луки. 
ГЛЙНСЬКИЙ Іван (рр. н. і см. 
невід.) — майстер гравіювання на 
дереві 2-ї половини 17 ст. Жив і 
працював у Львові. Виконав ілюст¬ 
рації до богослужебних книжок 
«Тріоді Цвітної» (1667), «Евхоло- 
гіона» (1719) та заставки до «Треб¬ 
ника» (1682).^ 
ГЛЙНСЬКИЙ Михайло Львович 
(р. н. невід.— п. 15.IX 1534) — 
український магнат, князь. Мав 
великі зем. маєтності на Черні¬ 
гівщині, Київщині і в Білорусії. 
Прагнув утворити окрему д-ву з 
укр., рос. і білорус, земель, які 
перебували під владою феод. Лит¬ 
ви. Усунутий польс. королем і 
великим лит. князем Сигізмундом І 
з держ. посад, Г. 1508 очолив 
повстання групи укр., рос. і біло¬ 
рус. феодалів, невдоволених пану¬ 
ванням лит. знаті. Після поразки 
повстанців 1508 Г. переїхав до 
Москви, дістав звання боярина і 
великі зем. маєтності. Під час вій¬ 
ни Росії з Литвою 1512—22 Г. 
намагався перейти на бік против¬ 
ника, за що був ув’язнений (1514— 
26). Після смерті великого князя 
московського Василія III (1533), 
одруженого з племінницею Г. 

Оленою (матір’ю Івана /V), брав 
участь у боротьбі боярських груп 
за владу, був ув’язнений вдруге; 
помер у тюрмі. 
ГЛЙНСЬКИЙ Яким (рр. н. і см. 
невід.) — український живопи¬ 
сець і ювелір початку 18 ст. з Чер¬ 
нігівщини. Г. вважають автором 
ікони «Пречиста» (1716), на якій 
зображено Петра І і Петра II, пред¬ 
ставників укр. козацької старши¬ 
ни. В 1723 Г. намалював ікони для 
іконостасів бокових вівтарів Ус¬ 
пенського собору Києво-Печерсь¬ 
кої лаври і позолотив ці іконоста¬ 
си. Є припущення, що Г.— автор 
портрета «Молодиця у білій на¬ 
мітці». 
ГЛЙНСЬКО - РОЗБЙШІВСЬКЕ 
НАФТОГАЗОВЕ РОДОВИЩЕ— 
родовище нафти і газу в Полтав¬ 
ській обл. УРСР. Пов’язане з По- 
гарщинським і Чижівським піднят¬ 
тями Глинсько-Розбишівського ва¬ 
лу в центр, частині Дніпровсько- 
Донецької западини. Осн. запаси 
нафти в нижньопермських і верх- 
ньокам’яновугільних відкладах, га¬ 
зу — в нижньокам’яновугільних 
відкладах; залягають на глиб, від 
1840 до 3800 м. Густ. нафти —790— 
875 кг/м8, вміст сірки — 0,12— 
0,56%, парафіну — 0,25—9,2%, 
смол — 1,68—12,46%. Газ метано¬ 
вий (80,65—92,65% метану), густ. 
його — 0,608—0,743 кг/м3. Родо¬ 
вище відкрито 1958, експлуату¬ 
ється з 1959. Нафта надходить на 
Кременчуцький нафтопереробний 
з-д, газ — до газопроводу Шебе- 
линка — Полтава — Київ. 

В. *Г. Дем'янчук. 
ГЛИНДНИ — селище міського 
типу Золочівського р-ну Львів, 
обл. УРСР, на р. Перегноївці 
(бас. Вісли), за 8 км від залізнич¬ 
ної ст. Задвір’я. 4,0 тис. ж. (1977). 
Відомі з 1379. Під час Великої 
Вітчизн. війни в період тимчас. 
нім.-фашист, окупації Г. (1.VII 
1941 — 20.VII 1944) у с-щі діяла 
антифашист, орг-ція «Визволення 
Вітчизни». Ф-ка XVдож. виробів, 
хлібозавод, сироробний цех Золо¬ 
чівського сироварного заводу, ви¬ 
робниче відділення райсільгосп- 
техніки, радгосп, будинок побу¬ 
ту. Серед, школа,*лікарня. Буди¬ 
нок культури, 2 бібліотеки. 
ГЛЙШИЧ (Глиший) Милован (7.1 
1847, с. Градаць, Зх. Сербія — 
20.1 1908, Дубровник) — сербський 
письменник. Один із зачинателів 
критичного реалізму в серб. л-рі. 
Брав участь у революц.- демокра¬ 
тичному русі. Друкуватися почав 
у 70-х рр. Осн. тема творів Г.— 
життя села. Автор оповідань і 
повістей «Голова цукру» (1875), 
«Музикант» (1879), п’єс «Два цван- 
цики» (1882), «Обман» (1885) то¬ 
що. Перекладав твори зх.-європ., 
рос. та уіш. письменників. У 1877 
було опубліковано (за підписом 
Г — Й) переклад балади Шевчен¬ 
ка «Причинна», традиційно при¬ 
писуваний Глишичу. 
ГЛГБОВ Леонід Іванович [21.11 
(5.III) 1827, с, Веселий Поділ, те¬ 
пер Семенівського р-ну Полтавсь¬ 
кої обл.— 29.Х (10.ХІ) 1893, 
Чернігів] — український поет, 
байкар і лірик. Закінчив Ніжин¬ 
ський ліцей (1855). Працював учи¬ 
телем на Поділлі, з 1858 — у 
Черні г. гімназії. Водночас — ви¬ 

давець і редактор тижневика « Чер- 
ниговский листок> (1861—63), 
який було закрито за антиурядову 
агітацію. Брав участь в орг-цЙ 
недільних шкіл, виданні популяр¬ 
ної л-ри. В 1863 за зв’язок з чл. 
орг-ції «Земля і воля> був висла¬ 
ний з Чернігова. Добився повер¬ 
нення в Чернігів у 1867, до кінця 
життя завідував земською дру¬ 
карнею. На громад, і літ. діяль¬ 
ність Г. мали вплив дружні взає¬ 
мини з революц. діячами І. Андру- 
щенком, М. Кибальчичем, О. В. 
Маркевичем. Перша зб. віршів 
опублікована рос. мовою (1847). 
На поч. 50-х рр. почав писати 
укр. мовою. Волелюбні мотиви 
прозвучали в поезіях «У степу». 
«Над Дніпром» та ін. Г. започат¬ 
кував жанр віршованого фейле¬ 
тону, услід за Т. Шевченком звер¬ 
тався до жанру вірша-роздуму. 
Пробував сили у прозі і драматур¬ 
гії (нариси й оповідання «Просб- 
лок», «Шурочка», «Лихач»; ко¬ 
медія «До мирового», п’єса «Ти- 
пические сценьї с живьіми картин¬ 
ками»). В 1863 у Києві Г. видав 
першу зб. байок. Друга й третя 
(1872 і 1882) закріпили за ним сла¬ 
ву видатного байкаря. Розвиваю¬ 
чи традиції І. Крилова, П. Гулака- 
Артемовського і Є. Гребінки, Г. 
створив понад 100 оригінальних 
байок, у яких осуджував кріпос¬ 
ницькі порядки («Вовк і Вівчарі», 
«Вовк і Кіт», «Вовк та Ягня»), ви¬ 
кривав виборчі органи і свавілля 
експлуататорів («Громада», «Вед- 
мідь-пасічник»), змалював зу¬ 
божіння селянства після реформи 
1861 («Мірошник», «Охрімова сви¬ 
та», «Вівці та Собаки»). Питання 
сусп. моралі порушені в байках 
«Пан на всю губу», «Мишача рада». 
Картав деспотизм царського само¬ 
державства, грошові стосунки в 
класовому суспільстві, паразитизм 
і облудну філософію панівних 
верств («Лев на облаві», «Вовк та 
Зозуля», «Скоробагатько», «Ше¬ 
лестуни», «Вовк та Мишеня»). 
Створені Г. образи стали узагаль¬ 
неними соціальними типами. Г. 
здобув визнання і як дитячий 
письменник. У творах Г. органіч¬ 
но поєднані гумор і ліризм. Вірші 
Г. «Журба» («Стоїть гора висо¬ 
кая»), «Вечір», «Скажіть мені 
правду, добрі люди», «Летить го¬ 
луб понад морем» стали популяр¬ 
ними піснями і романсами. 
Те.: Твори, т. 1—2. К., 1974: Байки. 
К., 1976. 
Літ.: Гур’єв Б. М. Леонід Глібов. 
К., 1965; Деркач Б. А. Крилов і роз¬ 
виток жанру байки в українській до¬ 
жовтневій літературі. К., 1977. 

Б. А. Деркач. 
ГЛІВГЦЕ — місто на Пд. Польщі, 
в Катовіцькому воєводстві. За¬ 
лізничний вузол, річковий порт 
поблизу Глівіцького каналу. 178,3 
тис. ж. (1973). Значний центр об¬ 
робної пром-сті у Верхньосілезь- 
кому кам.-вуг. басейні. Підпри¬ 
ємства машинобудування, мета¬ 
лург., хім. пром-сті. Вугільні 
шахти. Політех. ін-т, н.-д. ін-ти 
(металург, та ін.). Г. відоме з кін. 
13 ст. 
ГЛІД (Сгаіаееиз) — рід рослин 
родини розових. Колючі кущі, 
рідше дерева до 8 м заввишки. 
Листки чергові, лопатеві або роз¬ 
дільні. Квітки двостатеві, правиль- 

ГЛ ІД 

М. І. Глинка. 

Л. І. Глібов. 

«Байки Леоніда Глі- 
бова». Чернігів. 1895. 
Обкладинка. 
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ні, в щитковидних суцвіттях. 
Плід — яблукоподібний або кі- 
стянковидний з 1—5 кісточками. 
Бл. 200 (за ін. даними — бл. 1250) 
видів, пошир, в помірних зонах 
Європи, Азії та Пн. Америки. 
В СРСР — 47 дикорослих видів, 
з них в УРСР — 25, і 3 культурні 
види. На Україні найчастіше ви¬ 
рощують Г. криваво-чер¬ 
воний (С. 5ап§иіпеа^) — з пур¬ 
пурово-коричневими олискучими 
гронами і Г. колючий (С. охуа- 
сапіЬа) — з голими пагонами та 
ясно-сірими гілками (походить із 
Закарпаття). Плоди містять орга¬ 
нічні к-ти, ефірні та жирні олії, 
глікозиди тощо. Препарати, ви¬ 
готовлені з квіток і плодів Г. кри¬ 
ваво-червоного, Г. колючого та 
деяких ін. видів, використовують 
в медицині як кардіотонічний засіб 
при функціональних порушеннях 
серцевої діяльності, початкових 
формах гіпертонії. Багато видів 
Г.— декоративні. 
ГЛі€Р Рейнгольд Моріцович [ЗО. 
XII 1874 (11.1 1875), Київ — 23.VI 
1956, Москва] — російський рад. 
композитор, диригент, педагог, 
музично-громадський діяч, нар. 
арт. СРСР (з 1938). В 1894 закін¬ 
чив Київ. муз. уч-ще, 1900 — 
Моск. консерваторію. У 1913— 
20 — професор (з 1914 — дирек¬ 
тор) Київ, консерваторії (серед уч¬ 
нів — Б. Лятошинський, Л. Ре- 
вуцький); 1920—41 — професор 
Моск. консерваторії. Творчість 
Г. тісно пов’язана з традиціями 
рос. муз. класики, охоплює понад 
500 творів різних жанрів: 5 опер, 
у т. ч. опери, що сприяли станов¬ 
ленню нац. муз. культури Азер¬ 
байджану («Шахсенем», постав¬ 
лено 1927) та Узбекистану («Лейлі 
і Меджнун», поставлено 1940, 
«Гюльсара», поставлено 1949, 
обидві — у співавторстві з Т. Са- 
диковим); 7 балетів («Червоний 
мак», 1927, «Мідний вершник», 
1949, «Тарас Бульба», 1952); по¬ 
над 20 симф. композицій, у т. ч. 
З симфонії (1900, 1907, 1911), 
симф. картина-балет «Запорожці» 
(1921), симф. поема «Заповіт», 
присвячена пам’яті Т. Шевченка 
(1941), концерти з оркестром: для 
арфи (1938), голосу (1943), віо¬ 
лончелі (1947), валторни (1951); 
камерно-інструм. і вокальні цик¬ 
ли, фп. п’єси, хори, пісні, музика 
до драм, вистав («Гайдамаки» за 
Шевченком, 1920) і кінофільмів. 
Г. належить редакція та оркестров- 
ка творів М. В. Лисенка («Наталка 
Полтавка», «Чорноморці»), К. 
Стеценка (драм, картина «Гайда¬ 
маки», кантата «Шевченкові») та 
ін. Нагороджений 3 орденами 
Леніна, ін. орденами та медалями. 
Держ. премія СРСР, 1946, 1948, 
1950. 
Літ.: Лятошинський Б. Р. М. ілієр. 
«Мистецтво», 1955, № 1; Бзлза И. 
Р. М. Глизр. М., 1962; Рейнгольд Мо- 
рицевич Глизр. Статьи. Воспомина- 
ния. Материальї. т. 1 — 2. М. —Л., 
1965-67. 

ГЛІКОГбН (від грец. уАіжбд — со¬ 
лодкий і уєVVаа) — породжую, 
створюю), тваринний крохмаль 
(С6Ніо05)я — полісахарид, основ¬ 
ний запасний вуглевод організму 
тварин і людини. Особливо бага¬ 
то його в печінці (до 20% сирої 

маси) та м’язах (до 4%). І. виявле¬ 
но також у деяких бактеріях, 
дріжджах і грибах. Молекула Г. 
побудована з залишків глюкози, 
з’єднаних а-1,4- та а-1,6-гліко- 
зидними зв’язками. Середня мол. 
м. 105—107. Це білий аморф¬ 
ний порошок, що легко розчиняє¬ 
ться у воді з утворенням опалес- 
ціюючого колоїдного розчину. Г. 
відкладається в цитоплазмі клі¬ 
тин у вигляді великих гранул. Тут, 
крім полісахаридних молекул Г., 
містяться ферменти, які беруть 
участь у процесах його синтезу і 
розкладу. Якщо в клітині є надли¬ 
шок глюкози, то її молекули за 
участю ферменту глікогенсинтета- 
зи приєднуються до кінців ланцю¬ 
гів Г., якщо ж виникає потреба 
організму в глюкозі — відщеплю¬ 
ються від резервного Г. Відщеп¬ 
люється глюкоза або під дією 
ферменту а-амілази, або на пер¬ 
ших етапах гліколізу і бродін¬ 
ня — у вигляді глюкозо-1-фосфа¬ 
ту в процесі фосфоролізу за до¬ 
помогою ферменту фосфорилази. 
Ці реакції належать до механіз¬ 
мів запасання і використовування 
енергії (див. Біоенергетика), не¬ 
обхідної для життєдіяльності ор¬ 
ганізму. В. К. Лишко. 
ГЛІКОГЕНОЛІЗ (від глікоген і 
грец. АіЗаі£ — розпад, розклад) — 
див. Гліколіз. 

ГЛІКОЗЙДИ — органічні речо¬ 
вини, молекули яких складаються 
з вуглеводу та компонента невугле- 
водної природи (аглюкону), яким 
можуть бути стероїди, феноли або 
алкалоїди. Це здебільшого криста¬ 
лічні сполуки, майже завжди гір¬ 
кі на смак, мають специфічний 
запах. Особливо багаті на Г. рос¬ 
лини, але виявлені вони і в тварин¬ 
них організмах. Відіграють важ¬ 
ливу роль у процесах обміну ре¬ 
човин. Найважливіші Г.: а м і г- 
д а л і н, який міститься в листках 
і кісточках гіркого мигдалю, аб¬ 
рикоса, персика, сливи; с и н і г- 
р и н — у гірчиці та хріну; с о - 
л а н і н —у картоплі, та антоціа¬ 
ни — барвні речовини рослин. 
Деякі Г. (глюкозиди — азонін, 
строфантин) застосовують у меди¬ 
цині гол. чин. при серцево-судин¬ 
них захворюваннях. До Г. нале¬ 
жать також цереброзиди мозку 
тварин і антибіотик стрептомі¬ 
цин. 
ГЛІКОЗУРГЯ (від глюкоза і грец. 
оброу — сеча) — виділення глюко¬ 
зи з сечею. Здебільшого є наслід¬ 
ком гіперглікемії. Форми Г.: алі¬ 
ментарна Г. (виникає при 
одноразовому споживанні значної 
кількості цукру) та рефлек¬ 
торна Г. (при емоційних пере¬ 
напруженнях і стресових станах 
організму), які швидко зникають; 
діабетична Г. (див. Діабет), 
ниркова Г (генетично зумов¬ 
лена, але може виникати і при ток¬ 
сикозах вагітності, захворюваннях 
нирок тощо), що спостерігається 
при нормальній концентрації глю¬ 
кози в крові, та інші. 
ГЛІКОКОЛ — те саме, що й глі¬ 
цин. 
ГЛІКОЛІ — двоатомні спирти. 
Найпростіший представник Г.— 
етиленгліколь НОСН2 — СН2ОН. 
Нижчі Г.— густі безбарвні ріди¬ 

ни, без запаху, солодкі на сма. 
добре розчинні у воді. Вищі Г.- 
тверді речовини, мало розчин 
у воді і значно краще — в спир 
та ефірі. Г. мають усі властивос 
спиртів. Одержують Г. гідролізе 
відповідних дигалогенідів а< 
хлоргідринів, окисленням ол 
фінів і гідратацією оксидів. . 
застосовують як розчинники 
пластифікатори у вироби, лакі 
пластмас, волокон. 
ГЛІКОЛІЗ (від грец. уЛокгЗд - 
солодкий і АіЗспд — розпад, ро 
клад) — складний ферментати 
ний процес анаеробного (без дост 
пу молекулярного кисню) негідр 
літичного розщеплення вуглев 
дів у тваринних тканинах. Супр 
водиться синтезом аденозинтр] 
фосфорної к-ти (АТФ) (див. Ад 
нозинфосфорні кислоти) і утв 
ренням молочної кислоти — кінц 
вого продукту Г. У тканинах о 
ганізму Г. піддається гол. чин. глі 
коза\ якщо цей процес почина 
ться з розщеплення глікогеї 
(напр., в м’язах), то він наз. г л і 
когенолізом. Г. має вели] 
значення в обміні речовин, осо 
ливо для ростучих (в т. ч. злоякі 
них ) і м’язових тканин, бо забе 
печує в них нагромадження ене 
гії при відсутності кисню. Нагр 
маджена у вигляді аденозинтр 
фосфорної кислоти енергія вик 
ристовується організмом у проце 
його життєдіяльності (див Бі 
енергетика). г 
ГЛІКО ПРОТЕЇДИ — складні бі 
ки, що містять вуглеводи. Наяві 
майже в усіх тканинах твариї 
рослин, мікроорганізмів. Мол. г 
від кількох десятків тисяч до кіл 
кох мільйонів. До Г. ВІДНОСЯ’ 

багато білків плазми крові, де. 
кі ферменти, гормони, імуногл 
буліни, муцини, мукоїди тощ 
Особливо інтенсивно Г. синтез; 
слизова оболонка шлунково-киї 
кового тракту. 
ГЛІОКСАЛЬ, ЄНО—ЄНО—на 
простіший діальдегід; жовті кр 
стали, 15° С, добре розчинні 
у воді, спирті, ефірі, легко п 
лімеризується. У пром-сті одерж 
ють дегідрогенізацією етиленгл 
колю. Г. і гліоксальсульфат з 
стосовують у синтезі кубових бар 
ників. 
ГЛІОМА (від глгя та грец. буксом 
— пухлина) — пухлина централ 
ної нервової системи, що розвива 
ться з клітин різних видів глі 
Із злоякісних Г. найчастіше з 
стрічаються гліобластома та м 
дулобластома мозочка. За пох 
дженням до Г. близькі т. з. пар 
гліоми, що розвиваються з нерв 
вих клітин, з клітин шишковидн 
залози або з епітелію судинні 
сплетень шлуночків мозку. Г. 
парагліоми об’єднують під за 
назвою нейроектодермальні пу. 
лини. Лікування переважі 
хірургічне. 

ГЛГПТИКА (грец. улшітбє — в 
різьблений, ВІД уАїЗфСО — вирізь 
люю) — мистецтво різьблення 1 
дорогоцінних і напівдорогоцінні 
кольорових каменях. Г. відор. 

з давніх часів. У країнах Б. 
Сходу та Єгипті вже в 4-у ти 
до н. е. була поширена інтал 
на печатках, які були знаком вла 
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ності. На цих виробах часто зобра¬ 
жували міфологічні сцени, звірів 
і птахів. У Старод. Греції, Пн. 
Причорномор’ї та на Кавказі ді¬ 
стала поширення камея з багато¬ 
шарових каменів. Численні зразки 
античної Г. знайдено на тер. 
України (Ольвія, Херсонес, Пан- 
тікапей, Керч). За середньовіччя 
в країнах Сходу з’являється гема 
з каліграфічними написами. В Ро¬ 
сії до Г. зверталися майстри 18 — 
поч. 19 ст. Цінні зразки Г. збері¬ 
гаються в ДЕ, Музеї образотворчих 
мистецтв ім. О. С. Пушкіна, Київ, 
істор. музеї. 
ГЛІПТОТЕКА (від грец. уАшітбд— 
вирізьблений і Оцкті —сховище)— 
зібрання різьблених каменів (гліп¬ 
тики) або скульптури, переважно 
античної. Найбільші Г.— в музеях 
Мюнхена, Копенгагена, в ДЕ. 
ГЛГСЕР (від франц. ^Ііззег — ков¬ 
зати)—легке швидкохідне судно 
з особливою формою днища, яка, 
зменшуючи під час руху осадку, 
дає йому змогу ковзати (глісувати) 
по поверхні води. У деяких Г. 
є поперечний уступ — редан, який 
зменшує опір рухові. На Г. вста¬ 
новлюють легкі двигуни внутр. 
згоряння, газові турбіни. Рушія¬ 
ми є гребні або (рідше) повітр. 
гвинти, водомети. Швидкість Г. 
до 300 км/год і більше. Г. застосо¬ 
вують для перевезення пасажи- 

ів, спортивних змагань тощо. 
ЛІССАНДО (італ. бііззапсіо, від 
франц. дііззег — ковзати) — при¬ 
йом звуковидобування при вико¬ 
нанні музичного твору. Застосо¬ 
вується для поступового переходу 
від одного звука до іншого; поля¬ 
гає в ковзному русі пальця по стру¬ 
ні смичкового інструмента, кла¬ 
вішах фортепіано, упоперек струн 
арфи. Г. на тромбоні досягається 
плавним пересуванням куліси. 
Г. дає колористичний ефект; по¬ 
ширене в нар. інструм. музиці та 
у джазі. Г. широко використовує¬ 
ться у вокальній музиці. 
ГЛІФТАЛЕВІ СМОЛИ — про¬ 
дукти конденсації гліцерину і 
фталевого ангідриду. Застосову¬ 
ють в основному для вироби, ла¬ 
ків. Див. також Алкідні смоли. 
ГЛІЦЕРЙДИ—складні ефіри 
гліцерину й жирних або мінераль¬ 
них кислот. Розрізняють моно-, 
ди- та тригліцериди. Г. вищих і де¬ 
яких нижчих жирних к-т є складо¬ 
вою частиною ліпідів (групи ор¬ 
ганічних речовин, яка складається 
з жирів і жироподібних речовин). 
Серед Г. неорганічних к-т практич¬ 
не значення має триглі церид азот¬ 
ної к-ти — нітрогліцерин. Див. 
також Жири. 
ГЛІЦЕРЙН (від грец. уАикєрбе — 
солодкий)» 1, 2, 3 - триоксипро- 
пан, СН2ОН—СНОН—СН2ОН— 
найпростіший триатомний спирт. 
Безбарвна сиропоподібна, солодка, 
дуже гігроскопічна рідина; без за¬ 
паху; густ. 1265 кг/м3, іПЛ 17,9° С, 
(КИП 290° С. Г. змішується у всіх 
співвідношеннях з водою, етано¬ 
лом, метанолом, ацетоном та ін. по¬ 
лярними розчинниками, нерозчин¬ 
ний у жирах, бензині, бензолі, ефі¬ 
рі. Г. входить до складу жирів та 
фосфатидів. Одержують його гід¬ 
ролізом жирів, а також синтезують 
з пропілену. Застосовують гол. чин. 

у вироби, вибухових речовин, син¬ 
тетичних смол, а також як компо¬ 
нент у парфюмерних, фармацев¬ 
тичних і косметичних препаратах. 
Водні розчини Г. використовують 
як антифризи. Похідні Г. є про¬ 
дуктом жирового і вуглеводного об¬ 
міну в ооганізмі. 
ГЛІЦЙН, глікокол, амінооцтова 
кислота, СН2 (ИН2) СООН — мо- 
ноаміномонокарбонова кислота, 
найпростіша амінокислота. Вхо¬ 
дить до складу більшості тварин¬ 
них і рослинних білків. Належить 
до замінних амінокислот. Є джере¬ 
лом біосинтезу багатьох біологічно 
важливих сполук (глютатіону, пор¬ 
фіринів та ін.). Застосовують для 
виготовлення буферних розчинів 
та у пептидному синтезі. Гліцином 
наз. також я-оксифеніламінооцто- 
ву к-ту, яку використовують у 
фотографії. 

ГЛІЦЙНІЯ, вістарія китайська 
(\УІ5Іагіа 5ІПЄП5І5) — рослина ро¬ 
ду вістарія родини бобових. Висо¬ 
кі (до 20 м) листопадні ліани з 
пониклими листками. Листки не¬ 
парноперисті завдовжки до ЗО см. 
Квітки голубі, зібрані в зви¬ 
саючі китиці. В СРСР, зокрема 
на Кавказі й Україні, вирощують 
форми Г. з білими або темно-лі¬ 
ловими запашними квітками, які 
використовують у декоративному 
садівництві Криму, Одеси та в зх. 
областях УРСР. Іл. с. 51. 
ГЛГЯ (грец. уАіа — клей) — скла¬ 
дова частина нервової тканини, 
що заповнює простір між нервови¬ 
ми клітинами, їхніми відростками 
і судинами в центральній нервовій 
системі. Див. Неироглія. 
ГЛОБАЛЬНА СТРАТЕГІЯ 
(франц. £ІоЬа1 — загальний, все¬ 
світній, від лат. бІоЬиз — куля) — 
сукупність політ, та військ, докт¬ 
рин найреакційніших кіл імпе¬ 
ріалізму, спрямованих на досяг¬ 
нення світового панування. Г. с. 
передбачає ведення глобальної вій¬ 
ни на всіх континентах і в усіх 
трьох сферах — на суші, в повіт¬ 
рі і морі із застосуванням зброї 
масового знищення об’єднаними 
зусиллями імперіалістичних д-в 
проти країн соціалістичної спів¬ 
дружності. Після 2-ї світової війни 
амер. імперіалізм виступив іні¬ 
ціатором створення агресивних 
воєнних блоків, баз військових, 
гонки озброєнь. Проте ліквідація 
амер. монополії на ядерну зброю 
(див. Атомна дипломатія), зміц¬ 
нення військ, могутності країн 
соціалістичної співдружності, по¬ 
силення нац.-визвольного руху та 
загострення суперечностей всереди¬ 
ні імперіалістичного табору вия¬ 
вили неспроможність глобальної 
стратегії. 
ГЛОБАЛЬНА ТЕКТОНІКА, тек- 
тоніка літосферних плит — геоло¬ 
гічна гіпотеза про формування та 
горизонтальні переміщення верх¬ 
ніх оболонок Землі внаслідок пе¬ 
ретворень речовини мантії. Пер¬ 
ша спроба обгрунтувати ідею про 
горизонт. переміщення матери¬ 
ків належить російському астро- 
ному-аматорові Є. В. Биханову (кі¬ 
нець 19 ст.). Він пояснював зазна¬ 
чені процеси космічними факто¬ 
рами — припливними діями Мі¬ 
сяця і Сонця та силами, пов’яза¬ 

ними з обертанням Землі. На поч. 
20 ст. німецький геофізик А. Ве- 
генер і амер. геолог Ф. Тейлор 
висунули гіпотезу про переміщен¬ 
ня материків. Проте ця гіпотеза 
не набула заг. визнання. В 60-х 
рр. 20 ст. завдяки успіхам у ви¬ 
вченні дна океану, палеомагнетиз¬ 
му, геофізики, безпосередньому 
розбурюванню донних відкладів 
гіпотеза переміщення материків 
знову набула актуальності. До¬ 
повнена новими даними, вона стала 
відома як Г. т. Згідно з положен¬ 
нями Г. т., земна кора і верхня 
мантія утворюють плити літо¬ 
сфери, які переміщуються по від¬ 
носно пластичній нижній мантії. 
На відміну від гіпотези А. Вегене- 
ра, нова Г. т. припускає переміщен¬ 
ня не лише самих континентів, а й 
глибших шарів. При зіткненні 
плит утворюються гірські склад¬ 
часті споруди, при підсуванні плит 
однієї під одну — глибоководні 
жолоби. В місцях розсування плит 
виникають великі розколини — 
рифти. В останніх речовина ман¬ 
тії піднімається на поверхню, утво¬ 
рюється нова океанічна кора, що 
переміщується на тисячі кіломет¬ 
рів. Причину переміщень плит при¬ 
хильники Г. т. вбачають у внутр. 
силах Землі. Г. т. не переросла 
межі гіпотези і не може претенду¬ 
вати на роль заг. теорії про бу¬ 
дову і розвиток Землі. 
Літ.: Бьіханов Е. В. Астрономические 
предрассудки и материальї для состав- 
ления новой теории образования пла- 
нетной системи. Ливни, 1877; Бондар- 
чук В. Г. Образование и закони раз- 
вития земной кори. К., 1975; Веге- 
нер А. Возникновение материков и 
океанов. Пер. с нем. М.—Л., 1925; Но¬ 
вая глобальная тектоника. Пер. с 
англ. М., 1974. Ю.М. Довгаль. 
глОбине — місто Полтавської 
обл. УРСР, райцентр. Залізнична 
станція. Виникло на поч. 18 ст. 
на місці хутора Маленький Ка- 
гамличок. У грудні 1905 в Г. від¬ 
бувся збройний виступ селян (бл. 
1 тис. чол.), який було придушено 
царськими карателями. Рад. вла¬ 
ду встановлено в січні 1918. З 
1957 Г.— с-ще міськ. типу. Цукр. 
комбінат, маслоробний, плодоово- 
чеконсервний, хлібний з-ди, харч, 
комбінат, птахоінкубаторна стан¬ 
ція, міжколг. буд. орг-ція, райсіль- 
госптехніка, міжколгоспне об’єд¬ 
нання по відгодівлі великої рога¬ 
тої худоби, елеватор, комбінат по¬ 
бутового обслуговування. 10 заг.- 
освітніх та музична школи, лікар¬ 
ня. Будинок культури, 3 клуби, 
кінотеатр, 7 бібліотек. 
ГЛбБИНСЬКИЙ РАЙОН — у 
пд.-зх. частині Полтавської обл. 
УРСР. Утворений 1923. Пл. 2,5 
тис. км2. Нас.79,9тис. чол. (1977). 
В районі — 110 населених пунк¬ 
тів, підпорядкованих міській, се¬ 
лищній і 23 сільським Радам 
народних депутатів. Центр — 
м. Глобине. 
Розташований на Придніпровській 
низовині. Корисні копалини: гли¬ 
на, пісок, мергель. Річки: Псел, 
Хорол, Кагамлик (бас. Дніпра). 
На Пд. район омиває Кременчуць¬ 
ке водосховище. Грунти переваж¬ 
но чорноземні. Лежить у лісо¬ 
степовій зоні. Ліси і лісосмуги 
(дуб, клен, акація, липа, сосна) 
займають 2,3% території району. 

ГЛОБИНСЬКИЙ 
РАЙОН 

Гліптика. Камея з зоб¬ 
раженням Вакха і вак¬ 
ханки. Камея з зобра¬ 
женням старого, знай¬ 
дена поблизу Керчі. 
Обидві — в Державному 
історичному музеї Ук¬ 
раїнської РСР у Києві- 

Глід криваво-червоний: 
1 — гілка з квітками; 
2 — плоди; З — квітка 
в розрізі 

Глечики жовті. Квітка 
й листок. 
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Глобігерина. 

Глобоїдна передача. 

Глухар звичайний: 
1— самка; 2 — самець 

Підприємства харч, пром-сті, ви¬ 
робництво будівельних матеріалів. 
Найбільші з них: глобинські цукро¬ 
вий комбінат та елеватор; рибоком¬ 
бінат (с. Бугаївка). Працює ком¬ 
бінат побутового обслуговування 
(Глобине). Осн. напрям розвит¬ 
ку с. г. району — вироби, зерна, 
цукр. буряків, молока, м’яса і 
яєць. Розвинуте садівництво. В 
1977 площа с.-г. угідь становила 
135 тис. га, в т. ч. орні землі — 
122,2 тис. га. В Г. р.— 26 колгос¬ 
пів, у т. ч. риболовецький, 8 рад¬ 
госпів, райсільгосптехніка з З 
виробничими відділеннями, до¬ 
слідна станція Всесоюзного н.-д. 
ін-ту рослинництва. Залізничні 
станції: Глобине, Рублівка. Авто¬ 
шляхів — 442 км, у т. ч. з твердим 
покриттям — 282 км. В районі — 
72 заг.-освітні, 3 муз. школи, 73 
лік. заклади, у т. ч. 13 лікарень. 
21 будинок культури, 54 клуби, 
кінотеатр, 87 кіноустановок, 109 
б-к, істор. (смт Градизьк) та істор.- 
краєзнавчі (Глобине та с. Кирия- 
ківка) музеї. В с. Устимівці — 
дендропарк, в якому зібрано ба¬ 
гату колекцію дерев і кущів. 
В с. Гриньках Г. р. народився укр. 
композитор М. В. Лисенко, в 
с. Пелехівщині — укг> рад. ком¬ 
позитори П. 1. Майборода і Г. І 
Майборода, в смт Градизьку — 
укр. композитор О. І. Білаїи та 
укр. рад. актор А. А. Верменич 
У Г. р. видається газ. «Зоря кому¬ 
нізму» (з 1930). 

М. К. Шульженко. 

ГЛОБІГЕРЙНА (ОІоЬіеегіпа) — 
рід найпростіших тварин ряду 
форамініфер класу корененіжок 
На відміну від ін. форамініфер 
Г.— планктонні організми (див. 
Планктон). Раковина складає¬ 
ться з кількох кулястих камер, 
що сполучаються між собою, по¬ 
риста, має тоненькі радіальні ви¬ 
рости, за допомогою яких Г мо¬ 
жуть триматися у завислому ста¬ 
ні. Зустрічаються переважно в 
геплих морях Відомо кілька де¬ 
сятків видів, серед них багато ви¬ 
копних Раковини загиблих Г. 
падають на дно і становлять осн. 
частину глибоководного (глобіге- 
ринового) мулу. Н. М. Шаповал. 

ГЛОБбГДИ (від лат. ЕІоЬиз — 
куля і грец. єібос; — вигляд) — 
включення алейронових зерен у 
багатьох рослин. Мають вигляд 
кулястих утворів, що майже ціл¬ 
ком складаються з фітину. При 
проростанні насіння Г розчиня¬ 
ються . 
ГЛОБбїДНА ПЕРЕДАЧА — ме 
ханічна передача, у якій ведучий 

елемент (черв’як), що безпосеред¬ 
ньо зчеплюється з веденим (зубчас¬ 
тим колесом), має глобоїдну (угну¬ 
ту) форму; вид черв'ячної переда¬ 
чі. Г. п. (мал.) відзначається за¬ 
чепленням водночас більшої кіль¬ 
кості витків черв’яка з зубцями 
колеса, ніж звичайна передача з 
циліндричним черв’яком, і під¬ 
вищеним ккд (через кращі умови 
змащення). Найефективнішим є 
застосування Г. п. при значних 
навантаженнях в усталеному ре¬ 
жимі: в транспортних і гірничих 
машинах, літаках тощо. 
ГЛОБУЛГЙИ (від лат. §1оЬи1из — 
кулька) — поширена в природі 
група тваринних і рослинних біл¬ 
ків. Більшість Г.— прості білки, 
проте деякі з них сполучені з вуг¬ 
леводами (глікопротеїди), ліпіда¬ 
ми (ліпопротеїди), іонами мета¬ 
лів (металопротеїди). Мол. м. 
Г. від кількох тисяч до мільйона 
й більше. Вони майже нерозчинні 
у воді, але добре розчиняються в 
слабких розчинах кислот, лугів, 
нейтральних солей. У рослин най¬ 
більше Г. в насінні, де вони відкла¬ 
даються як поживний матеріал. 
До Г. тваринного походження на¬ 
лежать міозин, лізоцим, Г. моло¬ 
ка, яєць, сироватки крові, лімфи. 
Разом з альбумінами і деякими 
низькомолекулярними сполуками 
Г підтримують осмотичний тиск 
крові та лімфи, визначають бу¬ 
ферну ємність організму Спів¬ 
відношення у крові альбумінів 
і Г. має діагностичне значення і за 
нормальних умов дорівнює майже 
2. При інфекц. та запальних за¬ 
хворюваннях вміст Г. у крові збіль¬ 
шується. Деякі Г. (імуноглобуліни, 
гамма-глобуліни) забезпечують 
імунітет в організмі, тому їх 
застосовують з лікувальною ме¬ 
тою. В той же час цим білкам 
належить одна з основних ролей 
у процесі відторгнення пересад¬ 
жених органів і тканин та у виник¬ 
ненні автоімунних захворювань. 
алергій тощо. 
Літ.: Фердман Д. Л. Биохимия. М., 
1966; Збарский Б. И., Иванов И. И., 
Мардашев С. Р. Биологическая хи- 
мия. М., 1972. О.М.Федоров. 

ГЛОБУС (лат. ЕІоЬиз — куля) — 
1) Модель Землі, яка зберігає 
геометричну подібність контурів, 
співвідношення площ і єдність 
масштабів в усіх напрямах. Зви¬ 
чайно Г. виготовляють у масштабах 
1 : ЗО млн. —1 : 80 млн. За змістом 
Г. поділяють на загальногеографіч- 
ні (найпоширеніші) та спеціальні 
(політ, поділу, геологічні, кліма¬ 
тичні тощо). Є також небесні Г., де 
зображено проекцію зоряного неба 
на кулю. Перший Г. виготовлено 
1492 М. Бегаймом (зберігається 
в Нюрнберзі, ФРН). В 1/ —18 ст. 
Г. користувалися мореплавці. Г. 
застосовують як наочні прилади. 
2) Об’ємна модель планети або її 
супутника. В СРСР уперше в 
світі (1959) виготовлено Г. Місяця 
(після того, як було сфотографова¬ 
но невидимий з Землі бік Місяця). 

« ГЛОБУС» — український дво¬ 
тижневий ілюстрований журнал. 
Виходив у Києві з листопада 1923 
по грудень 1935. У «Г.» друкували¬ 
ся вірші й оповідання, рецензії, 
нариси, статті про соціалістичне бу¬ 
дівництво, міжнар. становище, про 

досягнення науки й техніки, л-ри 
і мистецтва, переклади творів за¬ 
рубіжних письменників. На сто¬ 
рінках «Г.» виступали М. Бажан, 
М. Рильський, Ю. Яновський, 
Іван Ле, П. Козланюк, Я. Качу¬ 
ра, М. Терещенко, С. Скляренко 
та ін. 
ГЛОД ЕР ЄВСЬКИЙ Іван Степа¬ 
нович (1849, с. Опішня, тепер Зінь- 
ківського р-ну Полтавської обл.— 
1919, там же) — український нар. 

1. С. Глодеревський. Кахлі. Керамі¬ 
ка. 1904. Полтавський краєзнавчий 
музей 

майстер художньої кераміки. Ви¬ 
готовляв традиційні для опішнян- 
ського гончарства посуд і кахлі, 
розписував їх рослинним орнамен¬ 
том. Твори Г. зберігаються в бага¬ 
тьох музеях України. 
ГЛОДбСЬКІ СКАРБИ — золоті 
й срібні речі, знайдені 1961 в дав¬ 
ньому похованні вождя поблизу 
с. Глодосів Новоукраїнського р-ну 
Кіровоградської обл. До складу 
Г. с. входили сережки, нагрудні 
ланцюги з підвішеними до них 
медальйонами та лунницями, перс¬ 
ні, браслети, поясні пряжки й на¬ 
конечники, золоті обкладки шаблі 
та кинджала, уламки срібного посу¬ 
ду тощо. Вага золотих речей — 
2,583 кг, срібних — 1,026 кг. Дея¬ 
кі речі являють собою рідкісні 
ювелірні вироби, оздоблені інкрус¬ 
тацією, зерню і сканню. Разом 
з дорогоцінностями знайдено на¬ 
конечник списа, стріли, предмети 
кінського спорядження, залишки 
полотна і шовку, попіл, перепалені 
людські кістки. Поблизу похован¬ 
ня виявлено залишки двох пара¬ 
лельних ровів, що, можливо, віді¬ 
гравали ритуальну або захисну 
роль. Г. с. датуються 7 ст. Щодо 
етнічної належності Г. с. серед до¬ 
слідників існують різні точки зору. 
Іл. с. 67. 
Літ.: Сміленко А. Т. Глодоські скар¬ 
би. К., 1965. А. Т. Сміленко. 

ГЛОКСЙНІЯ (Сіохіпіа) — рід ба¬ 
гаторічних трав’янистих і напівку¬ 
щових рослин род. геснерієвих. 
Оранжерейні га кімнатні деко¬ 
ративні рослини. Стебла майже 
немає; кореневище бульбовидне. 
Листки цілісні, опушені, зібрані в 
розетку. Квітки дзвониковидні, 
яскраво забарвлені, великі, пооди¬ 
нокі, на довгих квітконіжках. Ві¬ 
домо 6 видів, поширених в Амери¬ 
ці від Мексіки до Бразі лії. 
Численні сорти. 
ГЛОРІЯ (лат. £Іогіа — прикра¬ 
са) — оптичне явище; являє собою 
кольорове кільце навколо тіні від 
спостерігача або предмета, яка па¬ 
дає на хмари чи шар туману. Г. 
можна бачити в горах (де хмари 
лежать нижче за спостерігача) або 
при польотах над хмарами. Зумов- 



До ст. Глущемко М. П. 

1. Блакитні сутінки. 1977. 

2. Українські квіти. 1977. 



До ст. Глуїценко П. І. 

1. Квітка у глечику. 
Темпера. 1947. 

2. Червоні квіти. 
Темпера. 1949. 

3. Бігунець. Темпера. 
1964. Всі- 
в Державному музеї 
українського 
народного 
декоративного 
мистецтва в Києві. 
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лена заломленням і розкладанням 
світла на спектральні кольори. 
Див. також Оптичні явища в ат¬ 
мосфері. 
«ГЛОС КОМУНІСТИ* (<ОІоз 
кошипізіу» — «Голос комуніс¬ 
та») — щоденна польська комуніс¬ 
тична газета; виходила з 11. III 
1919 по 24.VI 1922 в Києві. Спо¬ 
чатку була органом Київ, к-ту 
польс. комуністів, згодом — польс. 
бюро, які існували при Київ, губ- 
комі й ЦК КП(6)У. В редакції га¬ 
зети працювали Ф. Кон, Ю. Лен¬ 
ський (Лещинський) та ін. 
ГЛОСАТОРИ (від лат. діозза — 
слово, що потребує тлумачення, з 
грец. улохша — язик, мова) — 
школа юристів, що склалася в 
11—13 ст. Виникла в Болонському 
ун-ті. Назва походить від комен¬ 
тарів, зауважень (т. з. глос), що їх 
робили (як правило, на полях та 
між рядків тексту) представники 
цієї школи до джерел римського 
права. Засновником школи Г. був 
Ірнерій (1085—1125), найвідомі- 
шим представником — Аккурсій 
(бл. 1182 —6л. 1260), який 1250 
систематизував роботу своїх по¬ 
передників у єдиному зведенні 
глос («Сіозза огсііпагіа» — «Впо¬ 
рядкована глоса»). 
ГЛОСЕМАТИКА (відірец. уКаю- 
аа —- язик, мова) — лінгвістична 
теорія. Створена членами Копенга¬ 
ген. лінгвістичного гуртка (Л. Єль- 
мслев та ін.). Грунтується на методі 
дедуктивного алгебраїчного чис¬ 
лення. 
Г. ігнорує конкретний звуковий і 
конкретний семантичний аспекти 
мови. Мову вона розуміє як схему 
або як чисту структуру абстракт¬ 
них співвідношень. Г. розрізняє 
в мові два взаємопов’язані пла¬ 
ни — план змісту й план виражен¬ 
ня, кожен з яких має «форму» й 
«субстанцію». Г. обмежується до¬ 
слідженням тільки «форми» обох 
планів. Г. застосовують для ство¬ 
рення інформаційно-пошукових 
мов. 
Літ.: Новое в лингвистике, в. 1. М., 
1960; Березин Ф. М. История лингвис- 
тических учений. М., 1975. 

С. В. Семчинський. 
глосйт (від грец. у А ахтсга — 
язик) — запалення тканин язика. 
Г. буває поверхневим і глибоким, 
гострим і хронічним. Може ви¬ 
никати як наслідок травми, опіку, 
діяння хім. речовин — місцевий Г., 
що перебігає самостійно. Запальні 
зміни язика найчастіше є симпто¬ 
мом при багатьох захворюваннях 
внутр. органів — шлунка, кишеч¬ 
ника, крові, при специфічних ін¬ 
фекційних захворюваннях {сифі¬ 
ліс, лепра, туберкульоз), авітамі¬ 
нозах (див. Вітамінна недостат¬ 
ність)І, кандидамікозах тощо. По¬ 
чинається глосит гостро й пе¬ 
ребігає з усіма ознаками запа¬ 
лення. 
Лікування: усунення ос¬ 
новної причини захворювання, 
ретельний догляд за порожниною 
рота. 
глось, глоса, річкова камбала 
(РІаІісЬіЬуз Лезиз Іизсиз) — риба 
родини камбалових. Тіло (довж. 
до 25 см) листовидної форми, не¬ 
симетричне, обидва ока здебіль¬ 
шого на правому боці. Живе на пі¬ 
щаних і мулисто-піщаних грунтах; 

живиться червами, молюсками, ра¬ 
коподібними. Нерест у січні — бе¬ 
резні. Ікра пелагічна (вільно пла¬ 
ває у воді). Трапляється Г. в Чор¬ 
ному і,Азовському морях, лиманах 
Причорномор’я, іноді в пониззі 
Дніпра, Дністра, Дунаю. Акліма¬ 
тизована в Каспійському м. Об’єкт 
промислу. К. О. Виноградов. 
ГЛбТКА — функціонально відо¬ 
кремлений відділ передньої киш¬ 
ки всіх хордових тварин і людини. 
В Г. розрізняють носовий, ротовий 
і гортанний відділи, розміри і 
взаємне розміщення яких у різних 
тварин надзвичайно різноманітні. 
Найрозвиненіша Г. у ссавців. Г. 
сполучає носову і ротову порожни¬ 
ни з гортанню й стравоходом. 
Через Г. надходять повітря та їжа. 
Основа стінки Г. складається з 
поперечносмугастих м’язів; усе¬ 
редині Г. вкрита слизовою оболон¬ 
кою, багатою на слизові залози. 
У підслизовому шарі — скупчення 
лімфоїдної тканини і сітка лім¬ 
фатичних судин. У безхребетних 
тварин Г. наз. передній відділ киш¬ 
ки , який служить для захоплення 
їжі. 
ГЛОТКО Григорій Микитович (н. 
15.III 1924, с. Кладьківка, тепер 
Куликівського р-ну Чернігівської 
обл.) — український рад. баяніст 
і диригент, засл. діяч мист. УРСР 
(з 1974). У 1955 закінчив Київ, 
консерваторію. З 1955 викладає 
в Ровен. муз. уч-щі, з 1969 очолює 
оркесто нар. інструментів Ровен. 
обл. будинку худож. самодіяль¬ 
ності профспілок. Нагороджений 
орденом Червоної Зірки, медаля¬ 
ми. 
ГЛОХГДІЙ (від грец. — 
наконечник стріли) — паразитична 
личинка прісноводних двостул¬ 
кових молюсків родин скойкових 
(Шіопісіае) і перлівницевих (Маг- 
&агі£апіс1ае). Має трикутну рако¬ 
вину з гострими зубцями посере¬ 
дині краю кожної стулки, м’яз-за- 
микач і бісусну залозу, що виді¬ 
ляє довгу клейку нитку з бісусу. 
Г. розвивається восени й зимує в 
зябрах матері. Навесні Г. вики¬ 
дається у воду, де прикріплюється 
до тіла риби за допомогою бісусної 
нитки та зубців стулок, і обростає 
епітелієм шкіри хазяїна; утворю¬ 
ється циста з Г. всередині. За два 
чи більше місяців з Г. розвива¬ 
ється молодий молюск, який падає 
на дно. Іл. с. 66. 
ГЛУХ (Глухий) Йосип (рр. н. і см. 
невід.) — уманський полковник 
1649—54. Брав участь у Зборів- 
ській битві 1649. В березні 1651 
козац. військо під проводом Г. і 
полтав. полковника М. Пушкаря 
розгромило польс. передовий полк 
поблизу Липовця (тепер смт Вінн. 
обл ) і змусило польського гетьмана 
М. Калиновського зняти облогу 
Вінниці й відступити. Влітку 1651 
Уманський полк на чолі з Г. завдав 
удару Крим, татарам, які, зрадив¬ 
ши козаків у Берестецькій битві 
1651, грабували Правобережну 
у країну. 
ГЛУХА КРОПИВА (Ьатішп) — 
рід одно- і багаторічних трав’яни¬ 
стих рослин род. губоцвітих. Ли¬ 
стки супротивні, цілісні. Квітки 
зібрані в густі пазушні кільця. 
Плід з чотирьох горішків. Бл. 40 
видів, поширених переважно в 

помірній зоні Пн. півкулі. В 
СРСР — 12 видів, з них в УРСР— 
8, ростуть як бур’яни на полях, у 
лісах, на засмічених місцях тощо. 
Найпоширеніша Г. к. біла 
(Ь. аІЬит) — багаторічна рослина 
з білими або жовтувато-білими 
квітками. Медонос; лікар, росли¬ 
на. Використовують квітки, що 
містять слизи, дубильні речовини, 
сліди алкалоїдів, ефірну олію, са¬ 
поніни тощо. В УРСР поширені 
й Г. к. плямиста (Ь. тасиїа- 
Іит) та Г. к. пурпурова (Ь. 
ригригеиш). Іл. с. 68. 
ГЛУХАР (Теігао) — рід птахів 
родини тетеревових. Включає 
2 види, поширені в лісовій зоні і 
в горах Європи, Сибіру, Далекого 
Сходу. В лісовій зоні Європи, 
Зх. Сибіру та гірських лісах Кар¬ 
пат поширений Г. звичайний 
(Т. игодаїїиз), довж. тіла самця 
80—100 см, маса бл. 5 кг. Самки 
значно менші. Оперення синюва¬ 
то-сіре зі струменястим малюнком. 
Токують у березні — квітні на 
групових токовищах, самці «співа¬ 
ють» характерну «пісню» і при цьо¬ 
му майже нічого не чують (звідки 
й назва). Полігами. Гніздо на зем¬ 
лі. Кладку здебільшого з 7—9 
яєць насиджують 22—23 дні. 
Живиться Г. рослинною їжею (взим¬ 
ку хвоєю). У Сх. Сибіру і на Да¬ 
лекому Сході поширений Г. ка¬ 
м’яний (Т. игодаїїоісіез). Г.— 
об’єкт спорт, і промисл. полюван¬ 
ня. Викопні рештки відомі з плей¬ 
стоцену. О. Б. Кістяківський. 
ГЛУХАРЬйВА Марія Павлівна 
(н. 20.III 1927, с. Добре Поле, те¬ 
пер Хомутовського р-ну Курської 
обл.) — укр. рад. педагог, Герой 
Соціалістичної Праці (1978). Закін¬ 
чила Курський пед. ін-т (1957). 
3 1960 працює вчителем географії 
серед, школи № 2 ім. Д. І. Улья- 
нова м. Феодосії Крим. обл. Наго¬ 
роджена орденами Леніна, Трудо¬ 
вого Червоного Прапора. 

„ П. Д. Іваніна. 
ГЛУХЕНЬКИЙ Тимофій Титович 
[н. 22.1 (4.II) 1902, с. Жадове, те¬ 
пер Семенівського р-ну Чернігів¬ 
ської обл.] — український рад. 
терапевт, засл. діяч науки УРСР 
(з 1968). Член КПРС з 1930. Закін¬ 
чив 1925 мед. ф-т Пд.-Кавказького 
(тепер Ростовський) ун-ту;1925—37 
працював у цьому вузі. Очолював 
кафедри терапії ряду мед. ін-тів, 
зокрема Львів. (1944—57) і Київ. 
(1957—75). Праці Г. присвячені 
дослідженню зобної хвороби, ін¬ 
фаркту міокарда, вивченню лік. 
факторів курортів Трускавця, 
Ворзі-Ятчі тощо. 
глУхів — місто Сумської обл. 
УРСР, райцентр, на р. Есмані 
(бас. Десни). Залізнична станція. 
Вперше згадується в Іпатіївському 
літописі під 1152 як місто Черні¬ 
гівського князівства. В 2-й пол. 
13—14 ст.— центр Глухівського 
князівства. В 50-х рр. 14 ст. його 
територія (Глухівщина) підпала 
під владу феод. Литви, 1503 повер¬ 
нута Росії, 1618 загарбана шляхет. 
Польщею. Населення Г. брало 
участь у сел. повстанні 1606—07 
під проводом І. Болотникова та в 
нар.-визвольній війні 1648—54. 
Після возз’єднання України з 
Росією (1654) ввійшов до складу 
Рос. д-ви. Тут було підписано 

ГЛУХІВ 

Глобус 16 ст. 

Сучасний глобус Землі 

Глобус Місяця. 

Глось. 

5 УРЕ, т. 3. 
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ГЛУХІВСЬКА 
РАДА 1750 

Глухів. Миколаївська 
церква. 1696 

4 5 

Глохідій: Л — розкри¬ 
та раковина; Б — на- 
піврозкрита раковина. 
/ — крайовий зубець; 
2 — м’яз-замикач; 3 — 
бісусна нитка; 4 — 6і- 
сусна залоза; 5 — чут¬ 
ливі щетинки; 6 — клі- 
тини-замикачі крайово¬ 
го зубця. 

Глухівські статті 1669. В 1708— 
22 і 1727—34 Г.— резиденція геть¬ 
манів Лівобережної України; 
1722—27, 1764—86 — місцеперебу¬ 
вання Малоросійської колегії. На 
Глухівській раді 1750 відновлено 
гетьманство на Лівобережній Ук¬ 
раїні. В 1738 засновано Глухів- 
ську співацьку школу. Рад. владу 
встановлено в січні 1918. Під час 
Великої Вітчизн. війни в період 
тимчасової нім.-фашист, окупації 
Г. (7.IX 1941—21.VIII 1943) у 
місті діяли підпільні райком 
КП(б)У і райком комсомолу. В 
листопаді 1941 у Г. було створено 
партизан, загін, який у лютому 
1942 увійшов до складу партизан, 
з’єднання С. А. Ковпака. У Г. 
з-ди: «Електропанель», агрегат¬ 
них вузлів, коноплепереробний, 
плодоконсервний. сироварний, 
комбікормовий; суконна ф-ка, 
м’ясний, хлібний і харч, комбіна¬ 
ти, торфопідприємство. Райсіль- 
госптехніка. комбінат побутового 
обслуговування. Луб’яних куль¬ 
тур всесоюзний науково-дослід¬ 
ний інститут, Глухівський педа¬ 
гогічний інститут імені С. М. 
Сергєєва-Ценського, технікум гід¬ 
ромеліорації та електрифікації 
с. г., мед. і 2 професійно-техніч. 
училища, 9 загально-освітніх, му¬ 
зична та спортивна школи, лі¬ 
карня, 2 будинки культури, З 
клуби, кінотеатр; 8 кіноустановок, 
16 бібліотек. 
Серед архіт. пам’яток Г.— Трі¬ 
умфальна арка (Київська бра¬ 
ма, 1744); церкви — Миколаїв¬ 
ська (1696), Спасо-Преображен- 
ська (1765), Анастасіївська (1884— 
1893). Меморіальний комплекс 
визволителям Глухова від нім.- 
фашист. окупантів (1973, арх. 
В. Ф. Треньов). У Г. народилися 
рос. живописець А. П. Лосенко, 
укр. співак Г. М. Головня, укр. 
художник М. І. Мурашко, рад. 
живописець К. М. Ломикін, укр. 
композитори М. С. Березовський, 
Д. С. Бортнянський, рос. рад. 
композитор Ю. О. Шапорін, навча¬ 
лись укр. рад. письменники С. В. 
Васильченко, Ю. К. Смолич, кі¬ 
норежисер і письменник О. П. 

Довженко, російський радянський 
письменник С. М. Сергєєв-Цен- 
ський. У Г. бували М. В. Ло- 
моносов (1733, 1734), М. В. Го¬ 
голь (1848, 1850), Т. Г. Шевченко 
(1844, 1845, 1859). 
ГЛУХІВСЬКА РАДА 1750 —ра¬ 
да української старшини в м. Глу- 
хові (тепер Сумської обл.), на 
якій за вказівкою царського уряду 
гетьманом Лівобережної України 
було обрано К. Г. Розумовського. 
Тимчасове відновлення гетьман¬ 
ства було пов’язане з загостренням 
наприкінці 40-х рр. 18 ст. відно¬ 
син Рос. д-ви з Пруссією і Туреч¬ 
чиною. Загроза війни з ними зму¬ 
сила царський уряд піти на поступ¬ 
ки укр. козацькій верхівці й задо¬ 
вольнити її клопотання про віднов¬ 
лення гетьманства. Після Г. р. на 
Лівобережній Україні посилився 
процес закріпачення селянства і ко¬ 
зацтва внаслідок роздачі козац. 
старшині рангових маєтностей, 
видання універсалів про обмежен¬ 
ня сел. переходів, про створення 
для старшини окремих станових 
судів тощо. 
ГЛ'УХІВСЬКА СПІВАЦЬКА 
ШКбЛА — перша на Україні і 
в Росії школа підготовки співа¬ 
ків для придворного хору. Існу¬ 
вала в 30-х рр. 18 ст. у м. Глухові; 
1738 видано указ про її відкриття. 
В школі постійно було 20 учнів, 
які, крім співу по нотах, вчилися 
грати на скрипці, гуслях та бан¬ 
дурі. Щороку 10 кращих учнів 
направляли до придворного хору 
й оркестру. Г. с. ш. існувала кіль¬ 
ка десятиліть. У ній здобули муз. 
освіту багато діячів культури 18 ст., 
зокрема, як вважають, Д. Борт¬ 
нянський. 
Літ.: Майбурова К. В. Глухівська 
школа півчих XVIII ст. та її роль у 
розвитку музичного професіоналізму 
на Україні та в Росії. -«Українське 
музикознавство», 1971, № 6. 

О. Я. Шреєр-Ткаченко. 

глУхівське князГвство — 
удільне давньоруське КНЯЗІВСТВО 
13—14 ст., яке входило до Черні¬ 
гівського князівства. В 1239 роз¬ 
громлене монголо-татарами. В 
50-х рр. 14 ст. територія Г. к. 
(Глухівщина) підпала під владу 
Литви, з 1618 — Польщі. Після 
возз’єднання України з Росією 
1654 Глухівщина ввійшла до скла¬ 
ду Рос. держави. 
ГЛУХІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧ¬ 
НИЙ ІНСТИТУТ імені С. М. Сер- 
гєєва-Ценського — вищий нав¬ 
чальний заклад Міністерства осві¬ 
ти УРСР. Засн. 1874 як учительсь¬ 
кий ін-т. З 1917 не раз реоргані¬ 
зовувався: у 20-х рр. був пед. 
ін-том, ін-том нар. освіти, пед. тех¬ 
нікумом, ін-том соцвиху, 1933— 
54 — пед. та учительським ін-том. 
Пед. ін-т — з 1954. У 1975 присвоє¬ 
но ім’я С. М. Сергєєва-Ценського. 
В ін-ті два ф-ти (підготовки вчите¬ 
лів поч. класів і підготовки вчите¬ 
лів загальнотех. дисциплін), на 
яких навчається 1600 студентів, 
зокрема на денному відділенні 
900 (1979). У 6-ці ін-ту — 204 тис. 
одиниць зберігання. За роки Рад. 
влади вуз підготував понад 17 
тис. спеціалістів. У різний час 
ін-т закінчили письменники С. В. 
Васильченко, С. М. Сергєєв-Цен- 
ський, кінорежисер і письменник 

О. П. Довженко, акад. АН УРСР 
Ф. Д. Овчаренко. /. Т. Качан. 
ГЛУХІВСЬКИЙ РАЙОН — у пн. 
частині Сумської обл. УРСР. Ут¬ 
ворений 1923. Пл. 1,7 тис. км2. Нас. 
82,6 тис. чол. (1978). У районі — 
96 населених пунктів, підпорядко¬ 
ваних міській, 2 селищним і 25 
сільс. Радам народних депутатів. 
Центр — м. Глухів. Поверхня ра¬ 
йону рівнинна. Поклади торфу, 
глин, кварцових пісків. Річки: 
Клевень, Есмань (бас. Десни). 
Грунти дерново-підзолисті, світло- 
сірі та сірі опідзолені. Г. р. роз¬ 
ташований гол. чин. у лісостеповій 
зоні. Провідна галузь пром-сті — 
машинобудівна, є підприємства 
харч., легкої, торфової пром-сті. 
Найбільші з них: глухівські з-ди 
агрегатних вузлів та «Електропа- 
нель», сироварний, плодоконсерв¬ 
ний, коноплепереробний, суконна 
ф-ка. Працює комбінат побутового 
обслуговування (Глухів) і 5 будин¬ 
ків побуту. С. г. району спеціалі¬ 
зується на вирощуванні зернових, 
картоплі, цукр. буряків, конопель 
та вироби, молока і м’яса. Площа 
с.-г. угідь 1977 становила 120,5 тис. 
га, в т. ч. орні землі — 102,3 тис. 
га. У Г. р.— 20 колгоспів, 2 рад¬ 
госпи, райсільгосптехніка з вироб¬ 
ничим відділенням. Залізничні 
станції: Глухів, Есмань, Баничі. 
Автошляхів — 517 км, у т. ч. з 
твердим покриттям — 336 км. 
У районі — 56 заг.-освітніх, му¬ 
зична і спортивна школи, 2 про- 
фес.-тех. і мед. уч-ща, технікум 
гідромеліорації та електрифікації 
с. г., пед. ін-т, Луб’яних культур 
всесоюзний науково-дослідний ін¬ 
ститут; 53 лік. заклади, в т. ч. 
6 лікарень; 21 будинок культури, 
32 клуби, кінотеатр, 63 кіноуста¬ 
новки, 63 6-ки. В с. Нарбутівці 
Г. р. народився укр. художник- 
графік Г. І. Нарбут; на хут. Водо- 
течі поблизу Глухова — укр. рад. 
психіатр О. І. Ющенко. В Г. р. 
видається газ. «Народна трибуна» 
(з 1917). 

, У. М. Пявка. 
ГЛУХІВСЬКІ СТАТТІ 1669 — до- 
говірні умови між царським уря¬ 
дом і гетьманом Д. Многогрішним 
про політ, і правове становище Лі¬ 
вобережної України в складі 
Рос. держави. Укладені в м. Глу¬ 
хові. За Г. с. (складалися з 27 
пунктів), які підтверджували Бе¬ 
резневі статті 1654, гетьмансь¬ 
кій адміністрації заборонялися без- 

Глухінський педагогічний інститут 
імені С. М. Сергєєва-Ценського. 
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посередні дипломатичні зв’язки 
з іноз. д-вами, гетьманові надава¬ 
лося право утримувати наймане 
військо (1000 чол.) для придушен¬ 
ня нар. повстань, клопотатися 
перед царським урядом про на¬ 
дання укр. козац. старшині дво¬ 
рянських звань, встановлювався 
30-тисячний козац. реєстр, обме¬ 
жувалися переходи селян у козац¬ 
тво та ін. Царський уряд погодив¬ 
ся на зменшення на Україні кіль¬ 
кості рос. воєвод (залишалися тіль¬ 
ки в Києві, Ніжині, Переяславі 
й Чернігові) та обмеження їхніх 
функцій лише військ, справами. 
Г. с. дещо ослаблювали централіза¬ 
торську політику царизму на Укра¬ 
їні і сприяли зближенню класових 
інтересів укр. козац. старшини 
та рос. дворянства. 
Літ.: Источники малороссийской исто- 
рии, ч. 1. 1649—1687. М., 1858; Істо¬ 
рія Української РСР, т. 2. К., 1979. 

ГЛУХОВЄЦЬКЕ РОДОВИЩЕ 
КАОЛГНУ — в Козятинському 
р-ні Вінницької обл. УРСР. Скла¬ 
дається з первинного каоліну, що 
залягає у верхній зоні кори вивіт¬ 
рювання кристалічних порід до¬ 
кембрію. Потужність покладів — 
від 15—25 м на Сх. до 58 м на Зх. 
Розвідані запаси каоліну за кате¬ 
горіями А+В + С,—33,5 млн. т 
(1978). Мінералогічний склад као¬ 
ліну: каолініт (20—90%), кварц 
(10—80%) і незначні домішки не 
повністю вивітрених польових 
шпатів, гідрослюд та акцесор¬ 
них мінералів. Т-ра плавлення 
каоліну-сирцю 1705—1775°, від¬ 
мученого — 1770—1810° , білиз¬ 
на — 61—98%. Експлуатується 
родовище з 1901. Збагачений као¬ 
лін використовують у паперовій, 
керамічній, гумовій, парфюмерній 
та ін. галузях промисловості. 

К. О. Суходольський. 

ГЛУХОНІМОТА (лат. хшчіотиіі- 
Іа$) — природжена або набута в 
ранньому дитинстві глухота і 
зумовлена нею відсутність мовлен¬ 
ня. Г. відмінна від німоти при 
наявності слуху (афазія), німоти 
в розумово відсталих людей і пси¬ 
хічної глухоти (розлад розуміння 
мови). Г. найчастіше спричинюєть¬ 
ся перенесеними в дитинстві цере- 
броспінальним менінгітом, кором, 
грипом, скарлатиною, природже¬ 
ними аномаліями органа слуху, 
травмою тощо. Діагностика Г. в 
ранньому дитинстві раніше ста¬ 
новила значні труднощі, в останні 
роки спростилась завдяки розроб¬ 
ці та впровадженню в мед. практи¬ 
ку методу кохлеографії (запис 
електричних потенціалів, що ви¬ 
никли в чутливих клітинах внутр. 
вуха у відповідь на діяння звуково¬ 
го подразника). Голос глухонімих 
відзначається монотонністю, мо¬ 
дуляцією (розмірністю). Прогноз 
щодо відновлення або поліпшення 
слуху при Г. несприятливий, ос¬ 
кільки втрата слуху є наслідком 
загибелі нервових елементів і від¬ 
новити їх неможливо. Діти підля¬ 
гають спец, навчанню словесної 
мови. В кожній республіці та об¬ 
ласті є спец, дошкільні заклади і 
школи для глухонімих дітей. 
Літ.: Рау Ф. Ф. Устная речь глухих. 
М., 1973; Метт А. И., Никитина Н. А. 
Зрительное восприятие устной речи. 
М., 1974. О. І. Циганов. 

ГЛУХОТА — повна відсутність 
або сильне зниження слуху. Буває 
одностороння і двостороння Г. 
Може виникати внаслідок уражен¬ 
ня зовн., середнього або внутр. 
вуха, слухового нерва, центр, від¬ 
ділів головного мозку тощо. Роз¬ 
різняють природжену Г. і набуту. 
Причинами набутої глухоти є за¬ 
пальні захворювання органа слу¬ 
ху, профес. шкідливості (шум, 
інтоксикації тощо), травма, кон¬ 
тузія, вікові зміни внутр. вуха і 
слухового нерва, отосклероз. Г., 
пов’язану з отосклерозом або за¬ 
пальними захворюваннями зовн. 
і серед, вуха, лікують хірургічним 
способом. У разі уражень слухо¬ 
вого нерва лікування, як правило, 
малоефективне. Коли слух різко 
знижується, при спілкуванні з 
людьми користуються слуховим 
апаратом. Див. також Глухоні¬ 
мота. 
Літ.: Темкин Я. С. Гдухота и туго- 
ухость. М., 1957; Солдатов И. Б. 
Актуальньїе вопросьі диагностики и 
лечения негнойньїх заболеваний уха. 
В кн.: Негнойньїе заболевания уха. 
Куйбьішев, 1975. О. І. Циганов. 

ГЛУШКО Валентин Петрович [н. 
20.VIII (2.IX) 1908, Одеса] — рад. 
учений у галузі фізико-технічних 
проблем енергетики, акад. АН 
СРСР (з 1958), двічі Герой Соціа¬ 
лістичної Праці (1956, 1961). Член 
КПРС з 1956. Закінчив Ленінгр. 
ун-т (1929). Працював в АН СРСР, 
водночас у Військ.-повітряній ін¬ 
женерній академії ім. М. Є. Жуков¬ 
ського (1933—35) і Моск. вищому 
тех. уч-щі ім. М. Е. Баумана 
(1947—53). Конструктор першого 
в світі електротермічного ракет¬ 
ного двигуна (1929—33) і перших 
вітчизн. рідинних реактивних дви¬ 
гунів (РРД) (1930—31). Запропо¬ 
нував (1930—31) нові компонен¬ 
ти пального для РРД. На XXV 
з'їзді КПРС обраний членом ЦК 
КПРС. Депутат Верховної Ради 
СРСР 7—10-го скликань. Нагород¬ 
жений 3 орденами Леніна, орде¬ 
нами Жовтневої Революції, Тру¬ 
дового Червоного Прапора, меда¬ 
лями. Ленінська премія, 1957. 
Держ. премія СРСР, 1967. 
Те.: Путь в ракетной технике. М., 
1977. г 
ГЛУШКО Василь Васильович 
(н. 28.VIII 1920, м. Богучар, тепер 
Воронезької обл.) — український 
рад. геолог, чл.-кор. АН УРСР 
(з 1967), засл. геолог УРСР (з 1970). 
Член КПРС з 1945. У 1942 закін¬ 
чив Воронез. ун-т. З 1953 — наук, 
співробітник укр. відділення Все¬ 
союзного н.-д. геологорозвідуваль¬ 
ного нафт, ін-ту. З 1965 — дирек¬ 
тор Укр. н.-д. геологорозвідуваль¬ 
ного ін-ту М-ва геології УРСР. 
Праці присвячені дослідженню ге- 
ол. будови УРСР, тектоніки та пер¬ 
спектив нафтогазоносності, зокре¬ 
ма Карпатського регіону. Наго¬ 
роджений орденами Жовтневої 
Революції і Трудового Червоного 
Прапора. О. Д. Білик. 

ГЛУШКбВ Віктор Михайлович 
(н. 24. VIII 1923, Ростов-на-Дону)— 
український рад. учений у галузі 
математики, кібернетики, обчис¬ 
лювальної техніки і систем управ¬ 
ління, акад. АН СРСР (з 1964), 
акад. АН УРСР (з 1961), віце- 
президент АН УРСР (з 1962), 

засл. діяч науки УРСР (з 1978), 
Герой Соціалістичної Праці (1969). 
Член КПРС з 1958. Закінчив (1948) 
Ростов, ун-т. З 1956 працює в АН 
УРСР, з 1957 — директор Обчис¬ 
лювального центру АН УРСР, з 
1962 — директор Ін-ту кібернети¬ 
ки АН УРСР. Осн. дослідження 
стосуються сучас. алгебри, автома¬ 
тів теорії та ЕОМ, кібернетики 
економічної, теорії автоматизо¬ 
ваних систем управління і систем 
штучного інтелекту. Г. на основі 
збудованої ним теорії локально 
бікомпактних груп розв’язав уза¬ 
гальнену п’яту Гільберта пробле¬ 
му. Велике значення мають праці 
Г. в галузі вітчизн. електронного 
машинобудування, у створенні си¬ 
стем керування, ефективних мето¬ 
дів розв’язування нар.-госп. зав¬ 
дань за допомогою ЕОМ, розгор¬ 
тання і проведення наук, дослід¬ 
жень у галузі обчислювальної ма¬ 
тематики і техніки. Під його ке¬ 
рівництвом створено першу в кра¬ 
їні керуючу ЕОМ «Днепр», се¬ 
рію ЕОМ «МИР»- та ін. Г.— автор 
заг. теорії автоматів і дискрет¬ 
них перетворювачів, яка застосо¬ 
вується в діючих системах автома¬ 
тизації проектування та виготов¬ 
лення компонентів ЕОМ. Г. впер¬ 
ше запропонував принципово но¬ 
вий підхід до розв’язування опти- 
мізаційних задач у процесах нар.- 
госп. планування і керування. Він 
створив нові методи науково-тех. 
прогнозування, які застосовуються 
в країнах соціалістичної співдруж¬ 
ності і рекомендовані РЕВ як типо¬ 
ві. Г. зробив значний внесок у 
створення принципів побудови ма¬ 
рем. моделей, методів і методик 
розв’язування різноманітних за¬ 
дач керування й планування пове¬ 
дінки складних екон. систем, реа¬ 
лізованих у розробках ефективних 
систем керування різного рівня і 
призначення. Під керівництвом Г. 
Головною редакцією Української 
Радянської Енциклопедії видано 
«Енциклопедію кібернетики» укр. 
і рос. мовами, яка відзначена 
Держ. премією УРСР в галузі нау¬ 
ки і техніки (1978). Делегат XXIV 
і XXV з’їздів КПРС. 
Делегат XXIV і XXV з’їздів Ком¬ 
партії України, член ЦК Компар¬ 
тії України. Депутат Верховної 
Ради СРСР 8—10-го скликань. На¬ 
городжений 3 орденами Леніна, 
орденом Жовтневої Революції, ін. 
орденами, медалями. Ленінська 
премія, 1964. Держ. премія СРСР, 
1968, 1977. Держ. премія УРСР, 
1970. 
Те.: Синтез цифровьіх автоматов. М., 
1962; Введение в кибернетику. К., 
1964; Вьічислительньїе машиньї с раз- 
витьіми системами интерпретации. К., 
1970 [у співавт.]; Алгебра. Язьїки.Про- 
граммирование. К., 1974 [у співавт.]; 
Макрозкономические модели и прин¬ 
ципи построения ОГАС. М., 1975; 
Автоматизация проектирования вьічис- 
лительньїх машин. К., 1975 [у спів¬ 
авт.]; Сети ЗВМ. М., 1977 [у співавт.]. 
Літ.: Віктор Михайлович Глушков. 
Біобібліографія. К.. 1975. 

^ /. /. Ляшко. 
ГЛУШКбВ Іван Йонович (бл. 
1849—1891, Париж) — революцій¬ 
ний народник. Навчався в Петерб. 
землеробському ін-ті та Харків, 
ун-ті. Брав участь у роботі народ¬ 
ницьких гуртків Одеси. Г. не раз 
заарештовували. В 1877—78 притя- 

ГЛУШКОВ 

В. П. Глушко. 

В. М. Глушков. 

Глодоські скарби* 
Золоті прикраси. 

5' 
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ГЛУШЧЕВИЧ 

Л. Ф. Глущенко. 

Г. М. Глюк. Колгосп¬ 
ниця з долини Тересви. 
1955. 
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О-глюкоза. Ь-глюкоза. 

гався до суду за «процесом 193-хь. 
У Харкові 1878—79 керував на¬ 
родницьким гуртком, який він 
створив. Брав участь в організа¬ 
ції вбивства Харків, губернатора 
Д. Кропоткіна. В 1879 Г. таємно 
виїхав за кордон. 
ГЛУШЧЕВИЧ (Глушчевиїї) Оки- 
ця (літ. псевд.— Лара, Белезис; 
1858—98) — сербський журналіст 
і перекладач. Навчався в Петерб. 
ун-ті, але 1884 був висланий з Ро¬ 
сії за революц. пропаганду. Спів¬ 
робітничав у прогресивних серб¬ 
ських газетах «Радник» («Робіт¬ 
ник*) та «Час*. Перекладав сербо¬ 
хорватською мовою твори Л. Тол- 
стого, М. Салтикова-Щедріна, 
В. Короленка, В. Гаршина, Т. Шев¬ 
ченка [«Заповіт*, «Минають дні, 
минають ночі*, «Сон* («У всякого 
своя доля*)1. о. г. Гримич. 

ГЛУЩЕНКО Леонід Федорович 
(н. 16.IV 1926, Харків) — передо¬ 
вик виробництва в електротехніч¬ 
ній пром-сті, Герой Соціалістичної 
Праці (1971). Член КПРС з 1954. 
Працюючи слюсарем-інструмен- 
тальником Харківського електро¬ 
механічного з-ду з 1950, досяг 
значних успіхів у виконанні вироб¬ 
ничих завдань, соціалістичних зо¬ 
бов’язань; вніс багато цінних раціо¬ 
налізаторських пропозицій. На 
XXIII з’їзді Компартії України 
був обраний кандидатом у члени 
ЦК Компартії України, на XXIV 
і XXV з’їздах Компартії Украї¬ 
ни — членом ЦК Компартії Украї¬ 
ни. Нагороджений 2 орденами 
Леніна, орденом Жовтневої Рево¬ 
люції, ін. орденами, медалями. 

М. 1 Старовойт. 

ГЛУЩЕНКО Микола Петрович 
[4 (17). IX 1901, м. Новомосковськ, 
тепер Дніпропетровської обл.— 
31.Х 1977, Київ] — український 
рад. живописець, нар. художник 
СРСР (з 1976). В 1919—24 навчав¬ 
ся в берлін. АМ. З 1925 жив і 
працював у Парижі (створив порт¬ 
рети А. Барбюса, Р. Рол лана — 
обидва 1934, Музей ім. М. Горько- 
го в Москві). В 1936 повернувся 
на батьківщину. Працював пере¬ 
важно в галузі пейзажу, зокрема 
в техніці акварелі та монотипії: 
серія «Берлінські етюди* (1939); 
цикли «Оборона Москви* (1941), 
«Київ після визволення* (1944), 
«По ленінських місцях* (1966—70); 
картини—«Березень на Дніпрі* 
(1947), «Київська осінь*, «Піски 
одягаються лісом* (обидві — 
1950), «Відлига» (1956), «Весна 
на перевалі. Карпати» (1967), «В 
порту. Азовсталь* (1975), «Три¬ 
пілля» (1967), «Травневий цвіт* 
(1971); «Блакитні сутінки», «Укра¬ 
їнські квіти» (обидві — 1977); цик¬ 
ли пейзажів з мандрівок по Іта¬ 
лії, Франції, Голландії. Кращі 
твори Г. зберігаються в ДМУ ОМ 
і багатьох музеях України. Наго¬ 
роджений орденом Трудового Чер¬ 
воного Прапора, медалями. Держ. 
премія УРСР ім. Т. Г. Шевченка, 
1972. Іл. див. на окремому аркуші, 
с. 64—65. 
Літ.: Шпаков А. П. Микола Петрович 
Глущенко. К., 1962; Бугаєнко 1. Н 
Микола Глущенко. К., 1973. 

ГЛУЩЕНКО Пелагія Іванівна Гн. 
27.IX (10. X) 1908, с. Петриківка, 
тепер смт Царичанського р-ну Дні¬ 

пропетровської обл.] — україн¬ 
ський рад. майстер декоративного 
розпису, засл. майстер нар. твор¬ 
чості УРСР (з 1967). Навчалася 
у Т. Пати. Серед творів Г.— ескі¬ 
зи настінних розписів для павіль¬ 
йону «Українська РСР» на ВСГВ 
(1939), громад, будинків у Києві 
(1944—46), орнаментальних пан¬ 
но («Квіти», 1955; «Вінок», 1964; 
«Декоративний мотив», 1971; «Сла¬ 
ва труду», 1974, та ін.) і вишивок. 
Твори Г. зберігаються в ДМУНДМ. 
Іл. див. на окремому аркуші, 
с. 64—65. 
Літ.: Бутник-Сіверський Б. С. Пела¬ 
гія Глущенко. Альбом. К., 1977. 
ГЛЮК Гаврило Мартинович (н. 
19.V 1912, Сігет, тепер СРР)— 
український рад. живописець, 
засл. діяч мист. УРСР (з 1963). 
Навчався у Вищій школі образо¬ 
творчого мистецтва в Будапешті 
(1931—33). Автор жанрових кар¬ 
тин («На відпочинку», 1950; «Лі¬ 
соруби на вахті миру*, 1950—51; 
«Лісоруби», 1954, ДМУОМ; «Мо¬ 
лотьба*, 1970; «Дівчата в полі», 
1977); пейзажів («Сільська вули¬ 
ця», 1947; «Гірський краєвид», 
1962; «Вечоріє», 1967), портретів 
(«Колгоспниця з двлини Тересви», 
1955, та ін.). 
Літ.: Шандор Л. Гаврило Мартинович 
Глюк. К.. 1959. 

ГЛЮК (СГиск) Крістоф-Віллі- 
бальд (2.VII 1714, Ерасбах, Бава¬ 
рія — 15.XI 1787, Відень) — ав¬ 
стрійський композитор. Навчався 
у чес. органіста і композитора Б. 
Чорногорського та італійця Дж. 
Саммартіні (1737—45, Мілан). 
З 1750 жив у Відні (з 1754 — при¬ 
дворний капельмейстер), 1773— 
79 — в Парижі. З кін. 80-х рр. зно¬ 
ву оселився у Відні. Г.— рефор¬ 
матор опери 18 ст. Обстоював прин¬ 
цип музичної драми, пройнятої 
трагедійністю та героїкою в дусі 
передових ідей просвітительства 
18 ст. Попередник віденської кла¬ 
сичної школи. Твори: 107 опер, 
в$т. ч. «Орфей та Еврідіка* (1762), 
«Альцеста» (1767), «Іфігенія в 
Авліді» (1774), «Арміда» (1777), 
«Іфігенія в Тавріді» (1779); 6а- 
лети, зокрема «Дон Жуан» (1761); 
оди, пісні та ін. Оперу «Орфей 
та Еврідіка» вперше на Україні 
поставлено на сцені Київ, театру 
опери та балету ім. Т. Г. Шевченка 
(1977). 
Літ.: Соллертинский И. И. Кристоф- 
Виллибальд Глюк. В кн.: Соллертин¬ 
ский И. И. Музикально-исторические 
атюдн. Л., 1956; Ливанова Т. Реформа 
Глюка и французский оперний театр 
перед революцией 1789 года. В кн.: 
Классическое искусство за рубежом. 
М., 1966. О. Я. Шреєр-Ткаченко. 

ГЛЮКАГОН — гормон, що його 
виробляють а-клітини острівців 
Лангерганса підшлункової залози 
і який бере участь у регуляції 
вуглеводного обміну. Г. являє со¬ 
бою поліпептид з мол. м. 3485; 
складається з 29 амінокислотних 
залишків. Є фізіол. антагоністом 
інсуліну. В печінці Г. гальмує 
синтез глікогену та прискорює 
його перетворення на глюкозу. Г. 
очищено й добуто в кристалічній 
формі. 
ГЛЮКОЗА (від грец. уХихщ — 
солодкий) — дуже поширений у 
природі вуглевод групи моноса¬ 
харидів. Мол. м. 180.16; безбарв¬ 

ні, солодкі на смак кристали, доб¬ 
ре розчинні у воді. Оптично ак¬ 
тивна, обертає площину поляризо¬ 
ваного світла праворуч. Як і всі 
моносахариди, має два оптичні 
антиподи (О- і Ь-форми). Найпо¬ 
ширеніша в природі О-форма (ви¬ 
ноградний цукор, або декстроза). 
В природі синтез Г. відбувається 
з неорганічних речовин у процесі 
фотосинтезу і хемосинтезу (в 
рослинах). У вільному стані Г. 
разом з фруктозою міститься в ме¬ 
ду, плодах, квітках та ін. части¬ 
нах рослин; у тваринних ткани¬ 
нах — у крові, лімфі, мозку, сер¬ 
цевому та скелетному м’язах тощо. 
Вільна Г. використовується орга¬ 
нізмом для біосинтезу ряду ін. 
цукрів — фруктози, сахарози, кси- 
лози, глюкуройової к-ти тощо. Г. 
є й структурним елементом ба¬ 
гатьох ін. речовин — клітковини, 
крохмалю, глікозидів, вірусної 
рибонуклеїнової кислоти тощо. 
В тканинах тварин і людини Г. мо* 
же перетворюватися на резерв¬ 
ний вуглевод — глікоген. Г. бере 
участь у багатьох реакціях обмі¬ 
ну речовин, посідає центр, місце 
у вуглеводному обміні. Г.— важ¬ 
ливе джерело енергії в організмі. 
При повному окисленні Г. до С02 і 
Н20 виділяється енергія, значна 
частина якої акумулюється макро- 
ергічними (багатими на енергію) 
зв’язками аденозинтрифосфорної 
кислоти, АТФ (див. Аденозинфос- 
форні кислоти) та ін. подібних до 
АТФ сполук. Для деяких бак¬ 
терій глюкоза — єдине джерело 
енергії. 
Розклад Г. в організмі відбува¬ 
ється шляхом гліколізу та у пен- 
тозофосфатному циклі. В крові 
людини міститься 100 мг% Г. 
Концентрація її регулюється гор¬ 
монально (див. Гормональна ре¬ 
гуляція) та центр, нервовою систе¬ 
мою. Г.. бере участь у регуляції 
водного режиму організму, стиму¬ 
ляції функцій клітин та в знешкод¬ 
женні токсичних речовин, підви¬ 
щує діяльність серцевого м’яза, 
розширює судини, збільшує сечо¬ 
виділення тощо. При багатьох за¬ 
хворюваннях кількість Г. в кро¬ 
ві збільшується (див. Гіпергліке¬ 
мія), що веде до виділення її з се¬ 
чею. Препарати Г. широко викори¬ 
стовують у медицині. В пром-сті 
Г. добувають при гідролізі крох¬ 
малю; застосовують у кондитерсь¬ 
кому виробництві та ін. 
Літ.: Степаненко Б. Н. Углеводьі. 
Успехи в изучении строения и метабо- 
лизма. М., 1968. О. М. Федоров. 

ГЛЮКОКО РТИ кбї д и — гормо¬ 
ни стероїдної природи (див. Сте¬ 
роїди), виділювані корою наднир¬ 
кових залоз. Утворюються з холе¬ 
стерину при регулюючій дії гі¬ 
пофіза. Секрецію Г. підвищує 
адренокортикотропний гормон. 
Утворення Г. збільшується в не¬ 
сприятливих для існування орга¬ 
нізму умовах (див. Стрес, Адап¬ 
таційний синдром). Г. регулюють 
переважно вуглеводний обмін — 
від діяння Г. різко збільшується 
утворення вуглеводів, підвищу¬ 
ються рівень глюкози в крові та 
вміст глікогену в печінці. Г. сти¬ 
мулюють синтез білків у печінці 
та сповільнюють його в більшості 
ін. тканин. Г. пригнічують функ- 
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цію сполучної та лімфоїдної тка¬ 
нин, сповільнюють розвиток за¬ 
пальних реакцій. Осн. Г. ссавців — 
гідрокортизон і кортизон. Син¬ 
тетичні препарати Г. (гідрокорти- 
зон-ацетат, преднізолон) ши¬ 
роко застосовують у медицині й 
ветеринарії. 
Літ.: Биохимия гормонов и гормональ- 
ной регуляции. М., 1976. 

О. С. Мікоиіа. 

ГЛЮТАМІНОВА КИСЛОТА —а- 
аміноглютарова кислота, СООН 
СН2СН2 СН (ЬЇН2) СООН — моно- 
амінодикарбонова амінокислота. 
Кристалічна речовина, розчинна 
уводі. Мол. м. 147,13. Перебуває 
в організмі у вільному стані, а 
також у складі білків та ін. біо¬ 
логічно активних сполук; найбіль¬ 
ше її в казеїні, желатині, клейко¬ 
вині, гліадині, глютелінах. Утво¬ 
рюється в організмі шляхом аміну¬ 
вання а-кетоглютарової к-ти з 
продуктів обміну вуглеводів, жи¬ 
рів і при розщеплюванні білків. 
Відіграє важливу роль у процесі 
обміну речовин, особливо в азо¬ 
тистому обміні (в синтезі білків 
і нуклеотидів, у знешкодженні амі¬ 
аку в організмі та ін.). Г. к. ви¬ 
користовують у харчовій пром-сті 
та в медицині для лікування дея¬ 
ких психічних і нервових захворю¬ 
вань. 
ГЛЮТАТІОН — трипептид (див. 
Пептиди), утворений з трьох амі¬ 
нокислот: глютамінової кисло¬ 
ти, цистеїну і гліцину. Мол. м. 
307,32. Є в усіх живих організмах. 
Бере активну участь у багатьох 
окислювально-відновних реакціях 
організму в зв’язку зі здатністю 
сульфгідрильних груп (—5Н) ци¬ 
стеїну вступати у зворотні реак¬ 
ції. Активує дію протеолітичних 
ферментів. Одержують із дріжд¬ 
жів і синтетично. 
ГЛЮТЕЛГНИ — група простих 
білків рослинного походження. 
Містяться в насінні злаків і в зе¬ 
лених частинах рослин. Одержати 
їх у чистому вигляді важко, тому 
й вивчено їх мало. Найкраще дос¬ 
ліджено Г. пшениці й ячменю — 
г л ю т е н і н, рису — о р и з е - 
р и н та Г. з насіння кукурудзи. 
Г. як запасні білки відкладаються 
в ендоспермі насінини. Г. відзна¬ 
чаються високим вмістом глюта¬ 
мінової кислоти і наявністю лі¬ 
зину. 
ГЛЯЦІАЛІЗМ (від лат. діасіаііз — 
льодяний) — вчення, за яким в 
історії Землі відбувалися зміни 
клімату від теплого до холодного, 
внаслідок чого набували великого 
розвитку льодовики в горах та на 
рівнинах і не лише в помірних, а 
навіть і в тропічних широтах. До¬ 
казом існування великих льодови¬ 
ків у геол. минулому Землі вва¬ 
жається наявність валунних від¬ 
кладів (конгломерати, тиліти, ва¬ 
лунні глини тощо). Гляціалісти 
гадають, що насування льодовиків 
суішоводилося розвитком холодо¬ 
любних флори і фауни, які під час 
потепління відступали на Пн., а 
на їхньому місці з’являлися теп¬ 
лолюбні рослини й тварини. При¬ 
пускають, що особливо розвину¬ 
лися льодовики в антропогені (див. 
Антропогеновий період і антро¬ 
погенова система). Засновниками 
Г. були Ж. Кюв*є (1812), швей¬ 

царський природознавець Ж. Агас- 
сіс та ін. У 2-й пол. 19 ст. цю тео¬ 
рію підтримали швед, геолог 
О. Торелль і П. О. Кропоткін. 
Причиною настання льодовикових 
епох і періодів вважають зміни 
в розміщенні полюсів Землі, ко¬ 
ливання інтенсивності сонячної 
радіації та ін. Протилежним Г. 
вченням є антигляціалізм. 
Літ.: Кропоткин П. А. Исследования 
о ледниковом периоде. «Записки рус- 
ского географического общества по об- 
щей географии», 1876, т. 7; Пидоплич- 
ко И. Г. О ледниковом периоде, в. 1 — 
4. К., 1946-56; Келлер Б. М., Лав- 
рушин Ю. А. Великие оледенения в ис- 
тории Земли. М., 1970; Кювье Ж. Рас- 
суждение о переворотах на поверх- 
ности земного шара. Пер. с франц. 
М. — Л., 1937. Г. І. Молявко. 

ГЛЯЦІОДИСЛОКАЦІЯ (від лат. 
&1асіез — лід і франц. сіізіосаіі- 
оп — зсунення) — руйнування ло¬ 
жа льодовика під дією його ваги 
та внаслідок руху льодовикових 
мас. 
ГЛЯЦІОЛОГІЯ (від лат. діасі- 
ез — лід і грец. Хоуое — вчення) — 
наука про льодовики та інші ви¬ 
ди льоду на земній поверхні. Г. 
вивчає сніговий покрив, льодови¬ 
ки, кригу водойм, підземний лід 
та ін., досліджує режим і дина¬ 
міку їхнього розвитку, взаємодію 
з навколишнім середовищем тощо. 
Перші дослідження з Г. проведено 
в Альпах у 2-й пол. 18 ст. В Росії 
в 19—20 ст. Г. займалася заг. 
описом льодовиків та ін. снігово- 
льодових утворень. У ЗО—40-х 
рр. 20 ст. почато вивчення проце¬ 
сів, які відбуваються в масах сні¬ 
гу й льоду; в 50—60-х рр. визначе¬ 
но режим і осн. параметри льодо¬ 
виків та ін. об’єктів. Сучасна Г. 
досліджує поширення та співвід¬ 
ношення снігово-льодових ресур¬ 
сів, вивчає особливості масообміну 
снігово-льодових систем з навко¬ 
лишнім середовищем, деформацію 
і рух льодовиків, снігових лавин, 
крижаних полів, висвітлює особли¬ 
вості покривних льодовиків (зок¬ 
рема Антарктиди) як гол. льодо¬ 
сховищ планети. Г. вивчає також 
історію зледенінь, розв’язує ряд ін¬ 
женерно-гляціологічних проблем. 
Дослідження в галузі Г. проводять 
ін-ти АН СРСР і академій наук 
союзних республік, установи Гідро¬ 
метеорологічної служби та ін. 
За каталогом льодовиків СРСР пл. 
льодовиків в Рад. Союзі становить 
6л. 78 тис. км2, у т. ч. 6л. 22 тис. 
км2 у горах. На Україні роботи з 
Г. ведуться в Харків, ун-ті та Укр. 
н.-д. гідрометеорологічному ін¬ 
ституті. 
Літ.: Калесник С. В. Очерки гляцио- 
логии. М., 1963; Котляков В. М.Снеж- 
ньій покров Земли и ледники. Л., 
1968; Попов А. И., Тушинский Г. К. 
Мерзлотоведение и гляциология. М., 
1973. В. М. Котляков. 
ГМЕЛІН (Стеїіп) Самуель Гот- 
ліб (23.VI 1745, Тюбінген — 27. VII 
1774) — російський мандрівник, 
член Петербурзької АН (з 1767). 
В 1768—74 подорожував по Пд. 
Росії, дослідив бас. Дону, пониззя 
Волги, узбережжя Каспійського 
м. В Дагестані потрапив у полон; 
там і помер. Матеріали спосте¬ 
режень було опубліковано в кн. 
«Подорож по Росії для досліджен¬ 
ня трьох царств природи» (1771— 
85), де вперше описано деяких тва¬ 

рин, у т. ч. дикого коня тарпана 
(ЕяШІЗ £ШЄІІПІ). 
ГМЙРЄВ Олексій Михайлович 
[17 (29). III 1887, Смоленськ — 
11 (24).IX 1911, Херсон] — росій¬ 
ський пролетарський поет. Працю¬ 
вав на Миколаївському суднобуд. 
заводі «Наваль», брав участь у ро- 
бітн. русі. За революц. діяльність 
1908 засуджений на 6 років катор¬ 
ги. В ув’язненні писав вірші, які 
вперше було опубліковано в газ. 
«Правда» і «Невская звезда». По¬ 
мер у тюрмі. 
Те.: За решеткой. М., 1926; Гори, моє 
сердце. К., 1957; Колос молодой. М., 
1958; Грома гордьіе раскатьі. Одесса, 
1970. 
Літ.: Уралов Т. Путь Алексея Гмьіре- 
ва. Херсон, 1960. П. М. Виборний. 
ГМЙРЯ Борис Романович [23.VII 
(5.VIII) 1903, м. Лебедин, тепер 
Сумської обл.— 1.VIII 1969, Ки¬ 
їв] — український рад. співак 
(бас), нар. арт. СРСР (з 1951). У 
1935 закінчив Харків, інженерно- 
будівельний ін-т; 1939 — Харків, 
консерваторію. З 1936 — соліст 
Харків., з 1939 —Київ, театру 
опери та балету. Мав голос широ¬ 
кого діапазону, м’якого, красиво¬ 
го тембру; був співаком високої 
вокальної культури. Партії: Та¬ 
рас («Тарас Бульба» Лисенка), 
Сусанін, Руслан («Іван Сусанін», 
«Руслан і Людмила» Глинки), Бо¬ 
рис Годунов (однойменна опе¬ 
ра Мусоргського), Мефістофель 
(«Фауст» Гуно), Валько («Молода 
гвардія» Мейтуса), Кривоніс 
(«Богдан Хмельницький» Даньке- 
вича), Рущак («Милана» Г. Май- 
бороди) та ін. Відомий як камер¬ 
ний співак. Нагороджений орденом 
Леніна. Держ. премія СРСР, 1952. 
Літ.: Борис Гмиря. К., 1975. 
ГНАТЕНКО Марина Василівна 
[н. 27.11 (12.III) 1914, с. Старо- 
сілля, тепер Городшценського р-ну 
Черкаської обл.] — український 
рад. агроном, Герой Соціалістич¬ 
ної Праці (1975). Член КПРС з 
1939. В 1935, будучи ланковою в 
старосільському колгоспі ім. Ко¬ 
мінтерну, виростила по 511 ц/га 
цукр. буряків, чим разом з інши¬ 
ми знатними буряководами Рад. 
України поклала початок руху я’я- 
тисотенниць. Г.— учасниця (1941 
—44) Великої Вітчизн. війни. З 
1947 — наук, співробітник Все¬ 
союзного н.-д. ін-ту цукр. буряків 
(Київ). У 1951 закінчила Укр. 
с.-г. академію. Кандидат с.-г. наук 
(з 1955). Делегат XVII—XX з’їздів 
Компартії України, на XVII—XIX 
з’їздах КП України обиралася чле¬ 
ном ЦК Компартії України. Де¬ 
путат Верховної Ради СРСР 2-го 
скликання. Депутат Верховної Ра¬ 
ди УРСР 1-го скликання. Наго¬ 
роджена 2 орденами Леніна, ор¬ 
денами Жовтневої Революції, Чер¬ 
воної Зірки, ін. орденами, меда¬ 
лями. 
Те.: Об агротехнике сахарной свекльї. 
М., 1957; П’ятисотенниці. К., 1975. 
ГНАТЙЖ Володимир Михайлович 
(9.У 1871, с. Велеснів, тепер Монас- 
тириського р-ну Тернопільської 
обл.— 6.Х 1926, Львів) — укра¬ 
їнський фольклорист, етнограф, 
громадсько-літературний діяч, 
акад. АН УРСР (з 1924), чл.-кор. 
Петерб. АН (з 1902). Друг і сорат¬ 
ник І. Франка. Закінчив Львів, 
ун-т (1898). З 1898 — секретар На- 

ГНАТЮК 

М. П. Глущенко. 

К.-В. Глюк. 

Б. Р. Гмиря. 

М. В. Гнатенко. 
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ГНАТЮК 

8. М. Гнатюк. 

Ф. І. Гнідий. Півень. 
Глина, полива. 1964. 

Гнетум: 
1 — гілка з стробілами; 
2 — жіночі стробіли; 
3 —жіночий стробіл; 
4 — чоловічі стробіли; 
б — чоловічий стробіл. 

Гнойовики. Гнойовик 
звичайний (Оеоігирез 
^іегсогагіиз). 

ук. т-ва ім. Шевченка, один з ре¬ 
дакторів « Літературно-науково¬ 
го вістника* й «Етнографічного 
збірника», один з організаторів 
і редакторів «Українсько-руської 
видавничої спілки>. Автор праць з 
фольклористики, етнографії, істо¬ 
рії л-ри, мовознавства, демографії 
тощо. Прихильник порівняльно- 
історичного методу в фолькло¬ 
ристиці. Нар. творчість вивчав у 
тісному зв’язку з соціально-екон. 
умовами життя трудящих («Сло¬ 
вацький опришок Яношік в народ¬ 
ній поезії», 1899). Заперечував 
антинаук. «теорію» згасання нар. 
творчості, постійну увагу приді¬ 
ляв фольклорним новотворам («Пі¬ 
сенні новотвори в українсько-русь¬ 
кій народній словесності», 1902). 
Розробив, разом з І. Франком, 
принципи наук, збирання й видан¬ 
ня нар. поезії («Українська народ¬ 
на словесність», 1916). Поклав 
початок систематизованому видан¬ 
ню фольклорних та етногр. мате¬ 
ріалів; збірки «Коломийки» (т. 1— 
З, 1905—07), «Гаївки» (1909), «Га¬ 
лицько-руські анекдоти» (1899), 
«Колядки і щедрівки» (т. 1—2, 
1914), «Українські народні байки» 
(т. 1—2, 1916), «Знадоби до укра¬ 
їнської демонології» (т. 1—2, 
1904—12), «Галицько-руські на¬ 
родні легенди» (т. 1—2, 1902—03), 
«Похоронні звичаї й обряди» (1912) 
та ін. Автор багатьох досліджень 
і видань із історії духовної і мате¬ 
ріальної культури України, зокре¬ 
ма Закарп. України: «Етнографіч¬ 
ні матеріали з Угорської Русі» 
(т. 1—6, 1897—1911), «Руські осе¬ 
лі в Бачці» (1898), «Русини Пря- 
шівської єпархії і їх говори» (1900) 
та ін. Г. популяризував ідеї со¬ 
ціал-демократії, наук, комунізму, 
видавав твори Ф. Енгельса, пере¬ 
дової укр. і рос. л-р (І. Франка, 
М. Коцюбинського, Лесі Укра¬ 
їнки, Л. Толстого, М. Горького, 
А. Чехова та ін.). У Велесневі 
1969 відкрито меморіальний музей 
Г. і встановлено йому пам’ятник. 
Те.: Вибрані статті про народну твор¬ 
чість. К., 1966; Українські народні 
пісні в записах Володимира Гнатюка 
К,, 1971. 
Літ.: Франко 1. Вибрані статті про 
народну творчість. К., 1955; Яценко 
М. Т. Володимир Гнатюк. К., 1964. 

М. Т. Яценко. 

ГНАТіЬК Дмитро Михайлович 
(н. 28.III 1925, с. Старосілля, те¬ 
пер с. Новосілка Кіцманського 
р-ну Чернівецької обл.) — укра¬ 
їнський рад. співак (баритон) і 
режисер, нар. арт. СРСР (з 1960). 
Член КПРС з 1962. У 1951 закін¬ 
чив Київ, консерваторію; тоді ж 
став солістом Київ, театру опери 
та балету. Партії: Остап, Микола 
(«Тарас Бульба», «Наталка Пол¬ 
тавка» Лисенка), Мартин, Максим 
(«Милана», «Арсенал» Г. Майбо- 
роди), Мазепа, Євгеній Онєгін 
(однойменні опери Чайковського), 
Демон («Демон» Рубінштейна), Рі- 
голетто («Ріголетто» Верді), Фі¬ 
гаро («Севільський цирульник» 
Россіні) та ін. Вистави: «Князь 
Ігор» Бородіна (1975), «Тихий Дон» 
Дзержинського (1976). Концертна 
діяльність. Депутат Верховної Ра¬ 
ди СРСР 8—10-го скликань. Наго¬ 
роджений орденом Леніна, ордена¬ 
ми Жовтневої Революції, Дружби 
народів, медалями. Держ. пре¬ 

мія СРСР, 1977. Держ. премія 
УРСР ім. Т. Г. Шевченка, 1973. 
Премія Ленінського комсомолу, 
1967. 
Літ.: Станішевський Ю. О. Дмитро 
Гнатюк. К., 1975. 

ГНЕЙС (нім. Спеіз) — гірська по¬ 
рода, що складається головним чи¬ 
ном з польових шпатів у а також 
кварцу та кольорових мінералів 
(біотиту, мусковіту, амфіболів, 
піроксенів). Має більш-менш чіт¬ 
ко виявлену паралельно-сланцю¬ 
вату текстуру. Утворюється вна¬ 
слідок глибокого метаморфізму 
осадочних (парагнейс) або вивер¬ 
жених (ортогнейс) гірських порід. 
Г. поширені в районах розвитку 
порід докембрію, рідше — в мо¬ 
лодих складчастих областях. Ви¬ 
користовують Г. для одержання 
щебеню, тротуарних плит та як 
облицьовувальний матеріал. 

ГНЄНИЙ Петро Демидович (н. 
25.VIII 1920, с. Каленики, тепер 
Решетилівського р-ну Полтавської 
обл.) — передовик і новатор вироб¬ 
ництва в чорній металургії, стале¬ 
вар, Герой Соціалістичної Праці 
(1966). Член КПРС з 1944. Пра¬ 
цюючи з 1947 на 'Ждановському 
металургійному заводі «Азов- 
сталь*, вніс цінні раціоналізатор¬ 
ські пропозиції при розробці тех¬ 
нології нагрівання спец, сталей. 
Ініціатор руху «Дев’ятій п’ятиріч¬ 
ці — метал відмінної якості». З 
1974 — на пенсії. Депутат Верхов¬ 
ної Ради СРСР 7—8-го скликань. 
Нагороджений орденами Леніна, 
Жовтневої Революції, ін. ордена¬ 
ми, медалями. О. В. Грушко. 

ГНЙТУМ (СпеПіт) — єдиний рід 
рослин родини гнетових. Ліани, 
невеликі дерева або кущі. Листки 
супротивні, широкі, шкірясті, з 
сітчастим жилкуванням. Дводомні 
рослини. Спороносні колоски (мі- 
кро- і мегастробіли) зібрані в 
кільця. Жіночий гаметофіт не 
має архегоніїв, яйцеклітини ут¬ 
ворюються з вільних ядер, у верх¬ 
ній частині гаметофіта. При до¬ 
стиганні насіння внутр. покрив 
мегастробіла утворює твердий, ка¬ 
м’янистий шар, а зовнішній (яс¬ 
краво забарвлений) стає м’ясис¬ 
тим. Бл. 40 видів, поширених у во¬ 
логих тропічних лісах Пд. та Пд.- 
Сх. Азії, а також Пд. Америки і 
Зх. тропічної Африки. В тропіч¬ 
ній Азії деякі види Г. (напр., 
С. дпетоп) культивують заради 
їстівних насіння та молодих лист¬ 
ків і стробіл. 
ГНбДАШ Вадим Борисович (н. 
21.VII 1931, Москва) — українсь¬ 
кий рад. диригент, нар. арт. УРСР 
(з 1978). Член КПРС з 1974. У 
1955 закінчив Київ, консерваторію. 
Працював у симф. оркестрі Донец. 
філармонії (1956—61, з 1959 — 
гол. диригент). З 1961 — худож. 
керівник і гол. диригент симф. ор¬ 
кестру Укр. телебачення і радіо. 
В репертуарі Г.— вокально-симфо¬ 
нічні й симфонічні твори світової 
класики, рад. композиторів, зо 
крема укр. Б. Лятошинського, 
А. Штогаренка, Л. Ревуцького, 
К. Данькевича, Г. Майбороди та 
ін.; озвучення кінофільмів. 
ГНЄДЄНКО Борис Володимиро¬ 
вич Гн. 19.XII 1911 (1.1 1912), м. 
Симбірськ, тепер Ульяновські — 

український рад. математик, акад. 
АН УРСР (з 1948). Закінчив Са- 
рат. ун-т (1930). Працював в ун¬ 
тах Москви (1937—1945 та з 1960), 
Львова (з 1945) і Києва (з 1950). 
У 1955—58 — директор Ін-ту мате¬ 
матики АН УРСР. Осн. праці сто¬ 
суються імовірностей теорії, ма¬ 
тематичної статистики, теорії 
надійності, історії та методології 
математики. Премія ім. П. Л. Че- 
бишова АН СРСР, 1950. 
Те.: Курс теорії імовірностей. К.— 
Львів, 1949; Математические методьі в 
теории надежности. М. —Л., 1965 [у 
співавт.]; Приоритетньїе системи об- 
служивания. М., 1973 [у співавт.]; 
Злементарное введение в теорию веро- 
ятностей. М., 1976 [у співавт.]. 

гнбдич Микола Іванович [2 (13). 
II 1784, Полтава — З (15).ІІ 1833, 
Петербург] — російський поет, пе¬ 
рекладач. Навчався в Полтав. ду¬ 
ховній семінарії, Харків, коле¬ 
гіумі та в Моск. ун-ті. Був близь¬ 
кий до поетів-радищевців, згодом— 
до декабристів. Волелюбні наст¬ 
рої Г. виявилися в поезіях «Спів¬ 
життя» (1804), «Перуанець до іс¬ 
панця» (1805) та ін. Переклав рос. 
мовою «Простонародні пісні ни¬ 
нішніх греків» (1825), трагедію 
Шіллера «Змова Фієско в Генуї» 
та «Іліаду» Гомера. Г. добре знав 
укр. мову, історію й культуру укр. 
народу. Україні присвятив ряд 
віршів («Ластівка» та ін.), писав 
вірші укр. мовою, листувався з 
І. Котляревським. 
Те.: Стихотворения. М.— Л., 1963. 

гнилА — річка в Тернопільській 
обл. УРСР, права притока Збру¬ 
чу (бас. Дністра). Довж. 58 км, 
площа бас. 747 км2. Живлення сні¬ 
гове і дощове. На Г.— м. Скалат. 

ГНИЛА ЛЙПА — річка у Львів¬ 
ській та Івано-Франківській об¬ 
ластях УРСР, ліва притока Дніст¬ 
ра. Довж. 87 км, площа бас. 1320 
км2. Тече Подільською височиною. 
У верхній частині долина річки 
має мальовничі схили, порослі 
лісом, у нижній — терасовані (те¬ 
раси до 15—40 м заввишки). Ши¬ 
рина річища до 20 м. Використо¬ 
вують для водопостачання і зро¬ 
шування (Бурштинське водосхо¬ 
вище). На Г. Л.— міста Перемиш- 
ляни і Рогатин. 
гнилйй єлАнець — річка в 
Кіровоградській і Миколаївській 
областях УРСР, ліва притока Пд. 
Бугу. Довж. 103 км, площа бас. 
1235 км2. Влітку часто пересихає. 
На річці збудовано 2 водосховища, 
воду яких використовують для 
зрошування. На Г. Є.— м. Нова 
Одеса. 
ГНИЛЙЙ ТАШЛЙК —річка в 
Черкаській обл. УРСР, ліва при¬ 
тока Тясмину (бас. Дніпра). 
Довж. 66 км, площа бас. 572 км2. 
Живлення снігове і дощове. Ви¬ 
користовують для пром. водопо¬ 
стачання, зрошування, риборозве¬ 
дення. 
ГНИЛЙЙ ТІКИЧ — річка в Київ 
ській і Черкаській областях УРСР, 
один з витоків Тікичу (бас. Пд. 
Бугу). Довж. 157 км, площа бас. 
3150 км2. Використовують для 
пром. і комунального водопоста¬ 
чання, зрошування та риборозве¬ 
дення; три невеликі ГЕС. На 
Г. Т.— м. Звенигородка. 
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ГНИЛОП’ЛТЬ — річка у Вінни¬ 
цькій і Житомирській областях 
УРСР, права притока Тетерева. 
Довж. 99 км, площа бас. 1312 км2. 
Долина вузька, кам’яниста, рі¬ 
чище місцями порожисте. Ширина 
його у верхній течії до 0,8 м, у ниж¬ 
ній — 10—20 м. Використовують 
для тех. водопостачання і зрошу¬ 
вання. На Г.— м. Бердичів. 
ГНИЛОРЙБОВ Тимофій Яремо- 
вич [н. 18.IV (1.У) 1901, с. Гусєво, 
тепер Каменського р-ну Ростовсь¬ 
кої обл.] — український рад. хі¬ 
рург, засл. діяч науки УРСР (з 
1954). Член КПРС з 1947. Закін¬ 
чив мед. ф-т Ростов, ун-ту (1925). 
З 1945 — професор Дніпроп. мед. 
ін-ту. Більшість праць присвятив 
питанням відновної та серцево-су¬ 
динної хірургії, хірургічному лі¬ 
куванню захворювань периферич¬ 
ного відділу нервової системи та 
ендокринних залоз тощо. 
ГНИЛОСЙРОВ (Гнилосир) Василь 
Степанович [9 (21 ).ІІІ 1836, Пол¬ 
тава — 22.Х (З.ХІ ) 1901, Канів]— 
український педагог, журналіст, 
письменник. Під час навчання в 
Харків, ун-ті в 60-х рр. брав 
участь в організації недільних 
шкіл. Друкувався під псевдонімом 
А. Гавриш на сторінках <Основи> 
і <Киевской стариньї». В 1873—95 
— директор повітової школи в Ка- 
неві. Доглядав могилу Т. Г. Шев¬ 
ченка. З рукописної спадщини Г. 
інтерес становлять його щоденни¬ 
ки. 
ГНЙЛЬНІ МІКРООРГАНІЗМИ 
— мікроорганізми, що спричиню¬ 
ють гниття. Серед Г. м. є аероби 
і анаероби. Виділяють протеолітич¬ 
ні ферменти, під впливом яких від¬ 
бувається розклад складних азот- 
вмісних органічних сполук (пере¬ 
важно білків) на простіші хім. 
сполуки 
ГНИТТЯ — процес розщеплення 
азотвмісних органічних сполук від 
діяння гнильних мікроорганізмів. 
Має винятково важливе значення 
для кругообігу речовин на Землі. 
Внаслідок Г. складні органічні 
сполуки вимерлих рослин і тва¬ 
рин, різних покидьків тощо не 
нагромаджуються в природі (в 
грунті та водоймах), оскільки з 
них утворюються простіші органіч¬ 
ні та мінеральні речовини (вугле¬ 
кислий газ, аміак, сірководень, 
азотна, азотиста, сірчана і фосфор¬ 
на к-ти), що використовуються в 
процесі фотосинтезу та хемо¬ 
синтезу для побудови складних 
органічних компонентів тканин 
живого організму. Процес Г. 6а- 
гатоетапний, перебіг його залежить 
від складу органічних залишків, 
що розпадаються, виду гнильних 
мікроорганізмів, т-ри, доступу 
кисню тощо. Білкові молекули 
при цьому розщеплюються на полі¬ 
пептиди (див. Пептиди) та амі¬ 
нокислоти, останні, підлягаючи 
дезамінуванню, звільнюють аміак. 
Г. білків супроводиться утворен¬ 
ням отруйних речовин з неприєм¬ 
ним запахом (індол, скатол, сір¬ 
ководень та ін.). Вуглеводи та лі¬ 
піди розкладаються до низькомо¬ 
лекулярних жирних кислот та аль¬ 
дегідів (оцтова, пропіонова, мас¬ 
ляна к-ти та ін.). Г. відбувається 
і в організмі тварин та людини. При 
деяких патологічних станах шлун¬ 

ково-кишкового тракту (отруєн¬ 
нях, непрохідності кишечника то¬ 
що) гнильні процеси можуть знач¬ 
но посилюватись і ускладнювати 
перебіг осн. захворювання. Г. за¬ 
знають харчові продукти; для 
зберігання їх стерилізують, вису¬ 
шують, заморожують та ін. У де¬ 
ревообробній пром-сті деревину 
оберігають від Г. за допомогою 
просмолювання і обробки антисеп¬ 
тичними речовинами. 

О. М. Федоров. 
ГНІВАНЬ — селище міського ти¬ 
пу Тиврівського р-ну Вінницької 
обл. УРСР, на р. Пд. Бузі. За¬ 
лізнична станція. 8 тис. ж. (1977). 
Ремонтно-підшипниковий, шино- 
ремонтний, залізобетонних кон¬ 
струкцій, цукр. з-ди, гранітні ка¬ 
р’єри, комбінати побутового обслу¬ 
говування та комунальних під¬ 
приємств. 4 заг.-освітні школи; 
лікарня, поліклініка. Будинок 
кущіт^ри, 2 клуби, 4 6-ки. Відома 

ГН І ДАВСЬ КИЙ ЦУКРОВИЙ 
КОМБІНАТ — підприємство цук¬ 
рової промисловості. Розташова¬ 
ний у смт Вересневому поблизу за¬ 
лізничної ст. Гнідава Волин. обл. 
Утворений 1960. До складу ком¬ 
бінату входять цукровий з-д (вве¬ 
дений в експлуатацію 1958) і буря¬ 
корадгосп. Осн. продукція: цукор- 
пісок, патока, сушений і свіжий 
жом, сінне вітамінне борошно. 
Виробнича потужність підпри¬ 
ємства (1977) — 4,2 тис. т перероб¬ 
ки цукр. буряків на добу. На з-ді 
встановлено сучас. устаткування, 
впроваджено нову технологію: без¬ 
перервний дифузійний процес, 
фільтрацію соку й сиропу на дис¬ 
кових фільтрах тощо. 

Л. С. Тараненко. 

ГНІДЙЙ Федір Іванович [н. 18.IV 
(1.У) 1893, м. Валки, тепер Хар¬ 
ківської обл.] — український рад. 
майстер художньої кераміки, засл. 
майстер нар. творчості УРСР (з 
1967). Серед творів: куманці, гле¬ 
чики, вази, іграшки-свистунці (ко¬ 
ники, баранчики, корівки); деко¬ 
ративна скульптура малих форм 
(«Баран*, «Лев», 1949), компози¬ 
ції («Мені тринадцятий минало...», 
1961; «Чапаєвці на привалі», 
1967, та ін.). Твори Г. зберігаються 
в багатьох музеях України, зокре¬ 
ма в ДМУНДМі.* 
ГНГДИНЦІВСЬКЕ НАФТОГА¬ 
ЗОВЕ РОДОВИЩЕ — родовище 
нафти й газу в пд. частині Чер¬ 
нігівської обл. УРСР. У геол. 
відношенні являє собою брахіан- 
тиклінальну складку (див. Брахі¬ 
антикліналь). 
Виявлено три поверхи нафтогазо¬ 
носності. Перший (верхній) по¬ 
верх пов’язаний з нижньоперм- 
ськими і верхньокам’яновуг. від¬ 
кладами і містить 5 нафт, горизон¬ 
тів, що залягають на глиб. 1720— 
1900 м. Нафта малосірчиста (0,25— 
0,5% сірки), малосмолиста (4—7% 
смол), вихід бензинової фракції до 
40—45% , густ.— 800—840 кг/м3. 
Розчинений газ складається гол. 
чин. з пропану, бутану й етану. 
Другий поверх становлять верхньо- 
візейські відклади. Поклади газо¬ 
конденсатні (див. Конденсат га¬ 
зовий). Газ метановий (до 79—95% 
метану). В складі конденсату до 
65—70% бензинових фракцій, 

густ. його від 750 до 780 кг/м3. 
Третій поверх пов’язаний з ‘тур- 
нейсько-візейськими відкладами, 
представлений 2 нафтогазоконден- 
сатними горизонтами. Родовище 
відкрито 1959. Видобувати нафту 
почали 1965, газ — 1968. Нафта 
надходить на Кременчуцький наф¬ 
топереробний з-д, газ — до газо¬ 
проводу Шебелинка — Київ. 

В. Г. Дем’янчук. 
ГНГДИНЦІВСЬКИЙ ГАЗОПЕРЕ¬ 
РОБНИЙ ЗАВОД — підприємст¬ 
во нафтової промисловості. Осн. 
виробнича частина з-ду розміще¬ 
на поблизу с. Гнідинців Варвин 
ського району Черніг. обл. Вве¬ 
дено в експлуатацію 1974. Продук¬ 
ція: зріджений газ для комуналь¬ 
но-побутового споживання, ста¬ 
більний газовий бензин, газ для ко¬ 
мунально-побутового споживан¬ 
ня. В 1977 на з-ді перероблено 
400,4 млн. м3 попутного нафт. газу. 
Рівень механізації виробничих про¬ 
цесів на Г. г. з. становив 1977 по¬ 
над 90%; осн. технологічні проце¬ 
си автоматизовано. М. С. Теплов. 
ГНІЗДЙЧІВ — селище міського 
типу Жидачівського р-ну Львів¬ 
ської обл. УРСР, на р. Стрий (прит. 
Дністра). Залізнична станція. 4,3 
тис. ж. (1978). В Г.— комбікормо¬ 
вий з-д, філіал Львів, з-ду газо¬ 
вої апаратури, цех целюлозно- 
паперового вироби. Жидачів. кар¬ 
тонно-целюлозного з-ду, спирто¬ 
завод, виробниче відділення рай- 
сільгосптехніки, міжколг. птахо- 
інкубаторна станція. З заг.-освіт¬ 
ні школи, фельдшерсько-акушер¬ 
ський пункт. Будинок культури, 
2 клуби, 4 б-ки. Відомий з 13 ст. 
ГНІЗДГВКА (МеоШа) — рід бага¬ 
торічних трав’янистих рослин ро¬ 
дини зозулинцевих. Жовтувато-бу¬ 
рі сапрофіти з редукованими лист¬ 
ками. Квітки зібрані в китицю. Ко¬ 
реневище Г. густо вкрите м’яси¬ 
стими корінцями, скупченими у 
вигляді пташиного гнізда (звідси й 
назва). Не маючи хлорофілу, гніз¬ 
дівка не здатна до фотосинтезу; 
всі поживні речовини одержує з 
грунту за допомогою гриба, який 
живе в симбіозі з її корінням (мі¬ 
кориза)|. 9 видів, поширених у 
помірній смузі Європи і Азії. 
В СРСР — 4 види, з них в УРСР — 
один: Г. звичайна (И. пі- 
сіиз-ауіз) з буруватими квітками. 
Росте в тінистих листяних і міша¬ 
них лісах. Іл. с. 72. 
ГНІЗДОВА СІВБА — один із спо¬ 
собів рядкової сівби просапних 
культур, коли насіння висівають 
(спеціальними сівалками) не су¬ 
цільним рядком, а гніздами (на 
певній відстані одне від одного) 
із заданою кількістю насінин у 
гнізді. Перевага Г. с. порівняно з 
широкорядною полягає в економії 
насіння, поліпшенні умов живлен¬ 
ня рослин, зменшенні затрат на 
догляд за посівами. 
ГНІЗДУВАННЯ — період роз¬ 
множення у птахів, пов’язаний з 
влаштуванням гнізда, висиджу¬ 
ванням кладки яєць і вигодовуван¬ 
ням пташенят. Розрізняють Г. м о - 
ноциклічне, що відбуваєть¬ 
ся раз на рік, іполіцикліч- 
не — повторюється кілька разів 
на рік. З Г. пов’язаний ряд змін, 
що відбуваються в цей час в орга¬ 
нізмі птахів (нагромадження за- 

ГНІ ЗДУВАННЯ 

Д. М. Гнатюк. 

П. Д. Гнений. 

В. Б. Гнєдаш. 
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ГНІЗНА 

Гнуття (схема). 

Гну звичайний. 

Гоацин я пташеням. 

Гніздівка звичайна: 
1 — суцвіття; 
2 — стебло з кореневи¬ 
щем^ — квітка. 

пасів енергетичних речовин, зо¬ 
крема жиру, глікогену, збільшен¬ 
ня розмірів та активізація функ¬ 
ції статевих залоз, поява т. з. 
«шлюбного вбрання* тощо) та в їх¬ 
ній поведінці (сезонні переміщен¬ 
ня, влаштування гнізда, току¬ 
вання). 
ГНІЗНА — річка в Тернопільській 
обл. УРСР, ліва притока Серету 
(бас. Дністра). Довж. 81 км, пло¬ 
ща бас. 1110 км2. Тече Подільською 
височиною. Живлення снігове і до¬ 
щове. Використовують для зрошу¬ 
вання і тех. водопостачання. На 
Г.— м. Теребовля. 
ГНІЙ у медицині — випіт, 
який утворюється внаслідок гній¬ 
ного запалення. До складу Г. вхо¬ 
дять багата на білок рідина, лей¬ 
коцити в стані розпаду, частинки 
змертвілої тканини, ферменти 
й мікроорганізми — здебільшого 
збудники нагноєння (в деяких ви¬ 
падках у Г. може й не бути мікро¬ 
бів). Колір і консистенція Г. зале¬ 
жать від характеру запального про¬ 
цесу. Г. токсично впливає на орга¬ 
нізм і тому звичайно підлягає ви¬ 
даленню шляхом розрізу або від¬ 
смоктуванням через прокол гній¬ 
ної порожнини. 
ГНІЙ у сільському гос¬ 
подарстві — суміш твердих і 
рідких тваринних виділень; найпо¬ 
ширеніше органічне добриво. Г. 
буває з підстилкою — підстилко¬ 
вий Г. або без неї — рідкий (без- 
підстилковий) Г. на тваринниць¬ 
ких комплексах пром. типу. 
Підстилковий Г містить 
(у %): азоту — 0,5, фосфору — 
0,25, калію — 0,6, кальцію — 0,4, 
а також магній, марганець, сірку, 
бор та ін. елементи, необхідні для 
живлення рослин. Органічні ре¬ 
човини, що містяться в Г., позитив¬ 
но впливають на фіз.-хім. власти¬ 
вості й структуру грунту. Кожна 
тонна внесеного в грунт підстил¬ 
кового Г. забезпечує загальний 
щорічний (протягом 7—10 років) 
приріст урожаю в сівозміні (в 
перерахунку на зерно) на 1—2 ц. 
Середньорічний вихід Г. від однієї 
тварини: від дорослих тварин ве¬ 
ликої рогатої худоби 6—12 т, від 
молодняка — 4—6 т, від коней — 
5—6 т, від свиней — 1,5 т, від 
овець — 0,6 т. Вносять Г. у польо¬ 
вих сівозмінах: на Поліссі — ЗО— 
40 т/га (насамперед під картоплю і 
озимину); в Лісостепу — 20—25 
т/га (під цукр. буряки і озиму пше¬ 
ницю, яка є їхнім попередником); 
у Степу — 15—20 т/га (під озиму 
пшеницю, соняшник, кукурудзу). 
Дози р і д к о г о Г. рекомендують 
збільшувати в 1,5—2 рази. Для 
правильного зберігання і найраціо- 
нальнішого використання підстил¬ 
кового Г. у кожному господарстві 
необхідно мати гноєсховище. 
Літ.: Вьішинский А. М. Органические 
удобрення и значение торфа в их на- 
коплении. К., 1965; Довідник по удоб¬ 
ренню сільськогосподарських культур. 
К., 1975. П. О. Дмитренко. 

ГНОЄСХОВИЩЕ — споруда для 
зберігання гною свійських тварин, 
нагромадження і приготування цін¬ 
ного органічного добрива; на ви¬ 
падок інвазійних хвороб чи ін¬ 
фекційних хвороб тварин Г. вико¬ 
ристовують для знезараження 
гною. Будують Г. при фермі або на 

полях сівозміни як окремими спо¬ 
рудами, так і під підлогою тварин¬ 
ницьких приміщень. Г. бувають 
відкриті й закриті; заглиблені, на- 
півзаглиблені й наземні. Твердий 
гній у відкритих Г. (на площадках; 
у заглибленнях, напівзаглиблених 
траншейних сховищах, дно і стін¬ 
ки яких роблять водонепроник¬ 
ними) укладають штабелями зав¬ 
ширшки не менше як 2 м, заввиш¬ 
ки — 2—3 м. Бетоновані Г. під під¬ 
логою тваринницьких приміщень 
завантажують крізь решітки або 
люки, зроблені в перекритті над 
сховищем. ю. Г. Розов. 
ГНОЄТВОРНІ БАКТЕРІЇ, піоген- 
ні бактерії — бактерії, що спри¬ 
чинюють гнійні інфекції (абсцеси, 
сепсис, гнійне запалення серозних 
оболонок порожнин тіла тощо) у 
тварин і людини. До Г. б. нале¬ 
жать стафілококи, гонококи, 
стрептококи, менінгококи, синьо- 
гнійна паличка тощо. Властивостей 
Г. 6. за певних умов можуть набу¬ 
вати численні види негноєтворних 
бактерій. Так, збудник черевного 
тифу (Заішопеїіа ІурЬі) не є гноє¬ 
творним мікробом, але може спри¬ 
чинювати гнійний холецистит. Див. 
також Інфекція.* 
ГНОЇВКА — рідка частина гною, 
що утворюється з рідких виділень 
тварин під час стійлового утри¬ 
мання їх. Цінне, переважно азот¬ 
но-калійне, добриво, яке зберіга¬ 
ють у гноївкозоірниках і гноєсхо¬ 
вищах. Використовують Г. при ви¬ 
готовленні компостів з торфом, 
а також як основне удобрення та 
для підживлення с.-г. культур 
суцільного посіву, розбавляючи п 
в 2—3 частинах води. 
ГНО Й О В И К Й — група пластин¬ 
чатовусих жуків (підродини Сеоі- 
гиріпае, АрЬосІііпае, Соргіпае). 
Більшість Г. та їхні личинки жив¬ 
ляться екскрементами, деякі — 
трупами хребетних тварин і рос¬ 
линним перегноєм. Довж. тіла 
2,5—40 мм; колір чорний, бурий, 
жовтий, строкатий, іноді яскравий 
з металевим блиском. Личинка схо¬ 
жа за формою на літеру С, у Сор¬ 
гіпае — з горбом на спинному бо¬ 
ці. Мають одне, рідше 2 покоління 
на рік. Бл. 6000 видів, поширених 
на всіх материках, в СРСР — 6л. 
450, з них в УРСР — 129. Г. вико¬ 
нують у природі роль асеніза¬ 
торів, деякі — проміжні хазяї па¬ 
разитичних червів. Іл. с. 70. 

С. І. Медведєв. 
ГНбМИ — у зх.-європейській мі¬ 
фології духи, що жили в надрах 
землі й охороняли підземні скар¬ 
би. Уявляли їх як карлят, чолові- 
ків-потвор або жінок-красунь (гно- 
міди), що могли прибирати різно¬ 
го вигляду. Образи Г. часто вико¬ 
ристовувалися в казках і роман¬ 
тичній поезії. 
ГНбМОН (грец. уусбцсоу, букв.— 
знавець) — вертикальний стри¬ 
жень, який відкидає тінь на го¬ 
ризонтальну поверхню (див. Годин¬ 
ник сонячний). За довжиною тіні 
визначають зенітну віддаль Сон¬ 
ця, за її напрямом у полудень — 
полудневу лінію. 
ГНОСЕОЛОГІЯ (від грец. уч<Ь- 
оі£ — пізнання і Х6уо€ —вчення)— 
вчення про сутність і закономірнос¬ 
ті пізнання; пізнання теорія. 

ГНОСТИЦЙЗМ (від грец. 
тіхо£ — пізнавальний, той, хто 
пізнає) — збірна назва релігійно- 
філософських учень, що поєднали 
в собі ідеї раннього християнства з 
ідеями релігій Стародавнього Схо¬ 
ду та античної філософії (неопла¬ 
тонізму, неопіфагореїзму тощо). 
В 2—3 ст. Г. поширився в країнах 
Бл. Сходу. Гол. представники Г.— 
Валентин з Єгипту (2 ст.) і Василід 
з Сірії (2 ст.). За вченням Г., мате¬ 
рія як гріховне і зле начало про¬ 
тистоїть духовному непізнаванно¬ 
му первоначалу, що виявляє себе 
в еманації (витіканні нижчих 
форм буття з вищих). Г. про¬ 
повідував віру у вище містичне 
знання (гносис), яке нібито вка¬ 
зує людській душі істинний шлях 
до спасіння від покарання в за¬ 
гробному житті. Християнська 
церква проголосила Г. єрессю, а 
праці гностиків знищувала. Лише 
1945—46 у Хенобоскіоні (Єгипет) 
було знайдено гностичні тексти. 
Пізньою формою Г. є маніхейство. 
Вплив Г. певною мірою позначився 
на ідеях антропософії і теософії. 
ГНОТОБІОЛОГІЯ (від грец. 
д\^а>то£ — відомий, очевидний та 
біологія), гнотобіотика, біологія 
безмікробних тварин — галузь екс¬ 
периментальної біології, медици¬ 
ни і ветеринарії, основним завдан¬ 
ням якої є з’ясування значення мі¬ 
кроорганізмів та інших симбіон¬ 
тів (див. Симбіоз), включаючи 
збудників хвороб, у нормальній 
життєдіяльності та в патології тва¬ 
рин і рослин. З цією метою гно- 
тобіологи опрацьовують і удоско¬ 
налюють методи одержання та ут¬ 
римання експериментальних рос¬ 
лин і тварин (гнотобіонтів), віль¬ 
них від будь-яких організмів. 

О. П. Маркевич. 
ГНОЯК — те саме, що й абсцес. 
ГНУ (СоппосЬаеІез) — рід анти¬ 
лоп. Довж. тіла до 2 м, вис. в хол¬ 
ці до 1,3 м, маса до 275 кг. Має 
вигляд коня з бичачою головою. Ро¬ 
ги є у самців і самок. Волосяний 
покрив темно-бурого кольору. Г.— 
полігамні тварини. Живуть неве¬ 
ликими стадами. Самка після май¬ 
же 9-місячної вагітності народжує 
1 теля. В роді 2 види, поширені 
в Пд. і Сх Африці: смугастий, 
або блакитний, Г. (С. £аи- 
гіпих) і звичайний, або 6 і - 
лохвостий, Г. (С. §пои). Мис¬ 
ливські тварини. У зв’язку зі змен¬ 
шенням чисельності перебувають 
під охороною закону. В СРСР Г. 
акліматизовано в Асканії-Новій. 
ГНУС — комплекс кровосисних 
двокрилих комах: комарів, мошок, 
мокреців (див. Мокрецеві), гед¬ 
зів (див. Гедзеві), москітів та ін., 
які тримаються в повітрі великими 
масами й нападають на людину і 
тварин. Поширений скрізь, крім 
Антарктиди і Арктики. Водиться 
в заоолочених і низинних місцях, 
по берегах річок тощо. Г. завдає 
великих екон. збитків, спричиню¬ 
ючи зниження продуктивності та 
роботоздатності с.-г. тварин; бага¬ 
то видів Г. є переносниками збуд¬ 
ників ряду хвороб людини і тва¬ 
рин (малярії людини і птахів, 
япон. енцефаліту, туляремії та 
ін.). Заходи боротьби: 
переважно меліоративні (дренаж, 
осушування та ін.), що обмежують 
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розмноження Г. Для індивідуаль¬ 
ного захисту людей застосовують 
репеленти, а також мех. засоби 
(сітки на вікна тощо). 
ГНУТТЯ, вигинання — обробка 
металів тиском, при якій заготов¬ 
ці або її частині надається вигнута 
форма. В процесі Г. (мал.) від діян¬ 
ня згинального моменту зовн. ша¬ 
ри заготовки розтягуються, внут¬ 
рішні — стискуються. До Г. на¬ 
лежать виготовляння гнутих профі¬ 
лів, навивання пружин, профілю¬ 
вання (напр., гофрування), прав¬ 
ка тощо. Здійснюється Г. ручним 
способом, на вигинальних маши¬ 
нах або універсальних пресах. 
ГНУЧКЙЙ ВАЛ — вал, яким пе¬ 
редається обертання і крутний мо¬ 
мент між осями, що постійно змі¬ 
щені або змінюють своє положення 
під час експлуатації. Відзнача¬ 
ється малою жорсткістю при згині 
і значною при крученні. Розріз¬ 
няють Г. в. дротяні і шарнірні. 
Дротяні Г. в. (мал.) складаються 
з власне вала, звитого з кількох 
шарів дроту, укладеного в гнучку 
захисну оболонку (броню), і арма¬ 
тури на кінцях для приєднання до 
привода. Такі вали використову¬ 
ють у механізованих інструмен¬ 
тах, верстатах з переставними 
шпинделями, приладах дистанцій¬ 
ного керування і контролю тощо. 
Шарнірні Г. в. складаються з шар- 
нірно-з’єднаних коротких ланок, 
вміщених в оболонку; застосовують 
їх рідко (напр., у багатокорпусних 
парових турбінах). 

М. С. Тривайло. 
ГНЬбЗДОВСЬКІ КУРГАНИ — 
давньоруські кургани (6л. 3000 на¬ 
сипів) 10 — поч. 11 ст. поблизу 
с. Гньоздова, за 12 км від Смо¬ 
ленська. З 1874 археологи розкопа¬ 
ли 6л. 850 насипів. Осн. обряд по¬ 
ховання — трупоспалення. При 
розкопках курганів знайдено ме¬ 
чі, наконечники стріл, списів, со¬ 
кири, шоломи, монети, прикраси, 
знаряддя праці та ін. В одному 
з курганів знайдено амфору з 
найдавнішим слов. написом. У Г. к. 
поховані переважно слов’яни. 
Трапляються й поодинокі похован¬ 
ня варягів, однак твердження нор- 
маністів про те, що Г. к. належали 
варягам, безпідставні. 

Гньоздовські кургани: глиняна посу¬ 
дина з кургану 10 ст.; напис («горо- 
ухща» — гірчиця) на тій же посудині; 
рукоятка меча 

ГбА, ДАМАН І ДГУ —союзна те¬ 
риторія в Індії, на зх. узбережжі 
п-ова Індостан. Пл. 3,8 тис. км2. 
Нас. 860 тис. чол. (1971). Гол. 
місто — Панаджі. Гоа (на Мала- 
барському березі) було захоплено 
португальцями 1510. Фортеці Да- 
ман і Діу (на протилежних берегах 
Камбейської зат.) на поч. 16 ст. 
належали д-ві Гуджарат; 1535 
португальці захопили Діу, 1558— 
59 — Даман. Ці володіння утво¬ 

рили колонію Португ. Індія. Гоа 
стало центром португ. володінь 
на Сході (від Ормуза до Макао). 
В 17 ст. колонія занепала. З 30-х 
рр. 20 ст. поширився антипортуг. 
рух. У 1961 інд. війська визволи¬ 
ли ці території. З 1962 — в складі 
Республіки Індія. Рельєф пере¬ 
важно низовинний, на Сх.— схи¬ 
ли Зх. Гат. Основа економіки — 
с. г. Гол. культура — рис. Виро¬ 
щують також цукр. тростину, 
кокосову й арекову пальми, манго, 
банани. Видобувають залізну, мар¬ 
ганцеву й феромарганцеву руди, 
на узбережжі — сіль. Рибальство. 
Лісорозробки. Підприємства по 
переробці риби. Гол. порт — Мар- 
маган. 
ГОАЦЙН (ОрізіЬосотиз ЬоаІгіп)— 
птах, єдиний вид родини гоацино- 
вих ряду куроподібних. Довж. ті¬ 
ла до 62 см, маса до 800 г. Оперен¬ 
ня верху темно-буре з оливковим 
відтінком, низу — бруднувато-ру¬ 
де. Грудна мускулатура і кіль 
слабо розвинені. Г. поширений 
у Пд. Америці. Населяє вологі лі¬ 
си бас. р. Амазонки. Тримається 
зграйками, літає мало. Живиться 
рослинною їжею. В кладці 2— 
4 яєць. Пташенята вилуплюються 
майже голими, на крилах є добре 
розвинені фаланги 1-го і 2-го паль¬ 
ців з кігтями, за допомогою яких 
пташенята добре лазять по гілках. 
Викопні Г. відомі з міоценових 
(Пд. Америка) і еоценових (Фран¬ 
ція) відкладів. 

М. Гоббема. Алея в Мідделгарнісі. 
1689. Національна галерея. Лондон. 

ГСЗВБЕМА (НвЬЬеша) Мейндерт 
(хрещений 31.Х 1638, Амстердам— 
7.XII 1709, там же) — голландсь¬ 
кий художник. Є припущення, що 
1656—57 Г. навчався в Я. Рейс- 
дала. Працював в Амстердамі. 
Зображував природу рідного краю. 
Малював переважно млини, лісо¬ 
ві галявини («Млин», «Дорога у 
лісі», 1663; «Алея в Мідделгарні¬ 
сі», 1689; «Ліс», «Водяний млин», 
«Ставок у лісі»). Твори Г. зберіга¬ 
ються в музеях Лондона, Вашінг- 
тона. 
ГОББС (НоЬЬез) Томас (5.ІУ 1588, 
Малмсбері — 4.XII 1679, Гар- 
дуїк) — англійський філософ-ма- 
теріаліст, ідеолог англійської оурж. 
революції середини 17 ст., один з 
основоположників механістичного 
матеріалізму. Систематизуючи і 
розвиваючи матеріалізм Ф. Беко- 
на, Г. звільнив його від поступок 
теології, водночас надавши йому 
завершеної механістичної форми. 
Вважав матерію єдиною субстан¬ 
цією світу, однак усі її необхідні 
властивості зводив до протяжності 
і фігури, а різноманітність форм 

руху матерії — до мех. руху. В 
теорії пізнання Г. розвивав беконів- 
ський емпіризм, намагаючись по¬ 
єднати його з ученням про аксіома¬ 
тичний метод геометрії як нібито 
універсальний метод пізнання. Г. 
був атеїстом, ототожнював релі¬ 
гію з марновірством, а її коріння 
вбачав у страхові, породженому 
неуцтвом. Проте, відображаючи 
інтереси буржуазії, схилявся до 
деїзму і вважав можливим для 
д-ви використовувати релігію для 
утримання нар. мас у покорі. В 
своїй соціальній доктрині Г. до¬ 
тримувався ідеалістичних, проте 
прогресивних для 17 ст. завдяки 
їхній антифеод. та антитеологіч- 
ній спрямованості теорій «природ¬ 
ного стану» людей і «договірного» 
походження д-ви. Розглядаючи 
людину як природженого індиві¬ 
дуаліста та егоїста, Г. робив висно¬ 
вок, що «природним станом» люд¬ 
ства є «війна всіх проти всіх», і 
вимагав беззастережного підкорен¬ 
ня громадян д-ві, яку визнавав 
абсолютним сувереном. Ученню 
Г. про суспільство були притаман¬ 
ні антиісторизм та антидемокра¬ 
тизм. Це спричинилося до викори¬ 
стання його окремих тверджень 
сучас. бурж. соціологами. 
Те.: Рос. перекл.— Избранньїе 
произведения, т. 1—2. М., 1964. 
Літ.: Маркс К. і Енгельс Ф. Святе 
сімейство... Твори, т. 2; История фило- 
софии, т. 1. М., 1957; Мееровский 
Б. В. Гоббс. М., 1975. 

А. О. Пашкова. 
гобелЄн — витканий вручну ки- 
лим-картина (шпалера). Власне — 
виріб паризької мануфактури, яка 
існує й тепер (заснована 1662 як 
королівська в передмісті Сен-Мар¬ 
селя на базі килимової майстер¬ 
ні та фарбарні родини Гобеле¬ 
нів). Розквіт виробництва Г. при¬ 
падає на 17—18 ст. Серії Г. на 
реліг. теми, на сюжети з ли¬ 
царських романів і з життя коро¬ 
лів виготовляли часто за картона¬ 
ми відомих художників — Ш. Леб- 
рена, Ф. Буше, Ш. Купеля. Г. 
ткали з вовни, з домішкою шовко¬ 
вих, а часом золотих і срібних ни¬ 
ток. Основа була не фарбована. 
Піткання складалося з ниток ве¬ 
личезної кількості різних відтін¬ 
ків і проходило не через усю ши¬ 
рину Г., а лише в межах кожного 
кольору; його обірвані кінці на¬ 
давали зворотному бокові Г. вор- 

Гобелен «Туалет Псіхеї» (за Рафае- 
лем). 1-а половина 17 ст. 

ГОБЕЛЕН 

Т. Гоббс. 

Гнучкий вал дротяний: 
1 — арматура; 2 — обо¬ 
лонка (броня); З — 
гнучкий вал; 4 — шар 
навитого дроту. 
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[. О. Говоров. 

). М. Гоголєва- 

1. П. Гоголь. 

. Гогарт. Дівчина 
креветками. 40— 

)-і рр. 18 ст. Націо- 
ільна галерея. Лон- 
)Н. 

систості, тоді як лицьовий бік був 
рубчастий. Згодом Г. почали на¬ 
зивати й шпалери багатьох ману¬ 
фактур Франції та інших єврсн 
пейських країн, а з 19 ст.—і взагалі 
шпалери і навіть машинні оббивні 
тканини й тематичні килими (див. 
Килимарство). Цінна колекція Г. 
зберігається в ДЕ. Кілька Г. є в 
Київ, музеї зх. та сх. мистецтва. 
ГбБІ — пустельні та напівпустель¬ 
ні області в Центральній Азії, в 
межах Монголії та Китаю. Рельєф 
рівнинний, переважні висоти 900— 
1200 м, подекуди — окремі хребти. 
Численні сухі русла. Клімат різ¬ 
ко континентальний, сухий. У річ¬ 
ках вода буває тільки влітку. 
Багато солоних озер, солончаків. 
Рослинність розріджена, дуже бід¬ 
на (злаки, солянки, полин тощо). 
З тварин водяться дикий верблюд, 
осел-кулан, кінь Пржевальського, 
антилопи та ін. Поширені гризуни. 
Населення займається в основному 
скотарством, на поливних землях 
розвинуте землеробство. Г. дослід¬ 
жували рос. вчені М. М. Прже- 
вальський. П. К. Козлов, В. О. 06- 
ручев. 
ГОБІНб (СоЬіпеаи) Жозеф-Ар- 
тюр де (14. VII 1816, поблизу Пари¬ 
жа — 13.Х 1882, Турін) — фран¬ 
цузький письменник, соціолог і 
публіцист, один із засновників ра¬ 
систської теорії і расово-антропо¬ 
логічної школи в соціології (див. 
Расизм, Антропосоціологія). В 
праці «Про нерівність людських 
рас> (1853—55) висунув реакцій¬ 
ні ідеї про те, що расові ознаки ок¬ 
ремих народів є визначальним фак¬ 
тором їхнього розвитку. Боротьбу 
рас вважав рушійною силою істор. 
прогресу, а білу расу — найви¬ 
щою. Расово-антропологічними від¬ 
мінностями Г. намагався виправ¬ 
дати соціальний гніт і колоніальну 
експансію капіталізму. 

А. К. Бичко. 

ГОБСЗЙ (нім. НоЬое, від франц. 
ЬаиіЬоіз, букв.— високе дерево) — 
дерев’яний духовий музичний ін¬ 
струмент. В 17—18 ст. набув сучас. 
вигляду. Являє собою конічну труб¬ 
ку з системою клапанів і невеликим 
розтрубом. Використовується в 
симф., оперних, інколи естрадних 
оркестрах. Серед різновидів Г.: те¬ 
норовий (англ. ріжок), альтовий (Г. 
д’амур), баритоновий (гекельфон). 
ГбБСОН (Хобсон; НоЬзоп) Джон- 
Аткінсон (6. VII 1858, Дербі — 
І.IV 1940, Лондон) — англійський 
бурж. економіст. У 1887—97 читав 
курс політ, економії в Оксфорд¬ 
ському та Лондон, ун-уах. Праці Г. 
присвячені гол. чин. дослідженню 
розвитку капіталістичного г-ва. 
Осн. причину екон. криз він вбачав 
у недостатній купівельній спро¬ 
можності мас, виступав за заг. 
зростання заробітної плати і дея¬ 
ке обмеження прибутків капіта¬ 
лістів. Закликав повернутися до 
умов домонополістичного капіта¬ 
лізму, окремі вади якого вважав 
можливим усунути шляхом пар¬ 
ламентських реформ. Відкидаючи 
в цілому концепцію Г., В. І. Ленін 
використав фактичний матеріал і 
деякі висновки його праці «Імпе¬ 
ріалізм» (1902, рос. перекл. 1918) 
у творі «Імперіалізм, як найвища 
стадія капіталізму». 

гбвдя Петро Іванович (н. 1.ХІ 
1922, с. Копачів, тепер Обухівсь- 
кого р-ну Київської обл.) — укра¬ 
їнський рад. мистецтвознавець, 
засл. діяч мист. УРСР (з 1968). 
Член КПРС з 1950. В 1949 закінчив 
Ін-т ім. І. Ю. Рєпіна в Ленінграді. 
Автор книг«Т. Г. Шевченко-худож- 
ник» (1955), «М. К. Пимоненко» 
(1957), «Українське радянське об¬ 
разотворче мистецтво» (1958), «Аб¬ 
стракціонізм і кому він служить» 
(1963), «Українське мистецтво дру¬ 
гої половини XIX — початку XX 
ст.» (1964); співавтор «Нарисів з 
історії українського мистецтва» 
(1966). 
ГОВЕЛАК (Ноуеіасцие) Алек- 
сандр-Абель (1843, Париж — 1896, 
там же) — французький лінгвіст 
і антрополог. Осн. праці: «Лінг¬ 
вістика» (1875), де серед слов. мов 
розглядає й українську, вказуючи 
на її спорідненість з російською; 
«Етюди з лінгвістики й етнографії» 
(1878), «Короткий нарис антрополо¬ 
гії» (1887). 
говЄрла — найвища вершина 
Карпат Українських і всієї Укра¬ 
їни. Вис. 2061 м. Підноситься над 
хребтом Чорногора* на межі між 

Закарп. та Івано-Фр. областями. 
На схилах — букові й хвойні ліси, 
вище — чагарникове криволісся, 
гірські луки. На вершині — кам’я¬ 
ні осипища. Входить до складу 
Карпатського заповідника. 
ГбВІР — різновид загальнонарод¬ 
ної мови. Г. є істор. категорією, 
що виникла внаслідок мовних і 
сусп. процесів. Особливості Г. 
виявляються в фонетиці, морфоло¬ 
гії, лексиці тощо. У лінгвістичній 
географії риси тер. Г. відобража¬ 
ють на картах; ті з Г., що терито¬ 
ріально сходяться, можуть дати 
пасмо ізоглос. Кілька Г. об’єдну¬ 
ють у групу Г., або наріччя. Г. укр. 
мови складаються з говірок. Г. 
ототожнюють з діалектом або вва¬ 
жають вужчим за нього. Карту див. 
на окремому аркуші, с. 192—193. 

І. О. Варченко. 

говГрка — найменший різновид 
загальнонародної мови, належить 
до говору. Одна Г. може вживати¬ 
ся в одному або кількох населених 
пунктах, і, навпаки, кілька гові¬ 
рок може співіснувати в одному 
населеному пункті. 
ГбВОРОВ Леонід Олександрович 
[10 (22).ІІ 1897, с. Бутирки, тепер 
Кіровської обл.— 19. III 1955, 
Москва] — рад. військовий діяч, 
Маршал Рад. Союзу (1944), Герой 
Рад. Союзу (1945), дійсний член 
Академії арт. наук (з 1946). Член 
КПРС з 1942. Н. в сел. сім’ї. В 
Рад. Армії з 1920. Учасник грома¬ 
дян. війни. В 1933 закінчив Військ. 

академію ім. М. В. Фрунзе, 1938— 
Академію Генштабу. Брав участь 
у рад.-фінл. війні 1939—40. Під 
час Великої Вітчизн. війни з 1941 
командував 5-ю армією, яка брала 
участь у Московській битві 1941— 
42, з 1942 — Ленінгр. фронтом. 
Після війни послідовно обіймав 
посади команд, військами Ленінгр. 
військ, округу, гол. інспектора Рад. 
Армії, заст. міністра оборони 
СРСР і головнокоманд. військами 
ППО країни. Депутат Верховної 
Ради СРСР 2—4-го скликань. 
Нагороджений 5 орденами Леніна, 
орденом «Перемога», 3 орденами 
Червоного Прапора, ін. орденами, 
медалями. 
ГОВТВА, Голтва — село Козель- 
щинського р-ну Полтавської обл. 
Г. згадується в літописі під 1097. 
В 1638 під Г. відбулися бої між 
сел.-козацькими загонами, очо¬ 
люваними Я. Острянином, і 
польс.-шляхетським військом. У 
1648—1781 Г.— сотенне містечко 
Полтав., потім Миргород, полку. 
В 1919 поблизу Г. діяв партизансь¬ 
кий загін. У 1897 і 1900 Г. відвідав 
О. М. Горький. Він присвятив їй 
оповідання «Ярмарок у Говтві». 
ГОВ’ЯДбВСЬКА н адія Олексан¬ 
дрівна (н. 15.III 1893, Київ — 
5.ІУ 1971, там же)—український 
рад. педагог-методист, засл. вчи¬ 
телька УРСР (з 1941). Член КПРС 
з 1940. З 1912 вчителювала на 
Київщині. В 1940—59 — інспек- 
тор-методист М-ва освіти УРСР. 
Г.— автор букваря й читанки для 
першого класу шкіл УРСР (11 ви¬ 
дань). Нагороджена орденом Лені¬ 
на, медалями. П. Л. Уховська. 

ГОГАРТ (Хогарт; Но§агьЬ) Уїль- 
ям (10.ХІ 1697, Лондон — 25.Х 
1764, там же) — англійський ху¬ 
дожник і теоретик мистецтва. 
Навчався у гравера Е. Геймбла, з 
1720 — в академії Дж. Торнгілла 
в Лондоні. З 1757 — придворний 
живописець. Г.— автор картин і се¬ 
рій гравюр, в яких викривав ва¬ 
ди тогочасної англ. дійсності. Тво¬ 
ри: серії — «Кар’єра повії» (1732), 
«Кар’єра марнотрата» (1732—35), 
«Модний шлюб» (1743—45), «Вибо¬ 
ри» (бл. 1754); «Дівчина з кревет¬ 
ками» (40—50-і рр. 18 ст.), та ін. 
Іл. див. також до ст. Великобри¬ 
танія, т. 2, с. 448—449. 
Те.: Укр. перекл.— Про красу. 
К,, 1978. 
Літ.: Герман М. Ю. Уильям Хогарт и 
его время. Л., 1977. 

ГОГЕБАШВГЯІ Яків Семенович 
[15 (27).Х 1840, с. Варіані, тепер 
Горійського р-ну Груз. РСР — 
1 (14).VI 1912, Тбілісі] — грузин¬ 
ський педагог і дитячий письмен¬ 
ник. Навчався в Київ, духовній 
академії, слухав лекції у Київ, 
ун-ті (1861—63). Працював інспек¬ 
тором Тбіліської духовної семі¬ 
нарії. У пед. діяльності був послі¬ 
довником К. Д. Ушинського, ви¬ 
ступав за навчання рідною мовою. 
У 1873 звільнений з роботи як 
політично неблагонадійний. Г. на¬ 
лежать численні наук.-пед. праці. 
Основоположник груз. дитячої 
л-ри, автор понад 130 оповідань. 
Пропагував творчість Т. Г. Шев 
ченка в Грузії, присвятив йому 
статті «Маленька замітка про вели¬ 
кого поета», «Тарас Шевченко — 
великий поет України» (обидві — 
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груз. мовою, 1911). У 1960 уряд 
Груз. РСР встановив медаль ім. 
Гогебашвілі. 
ГОГбН (Оаидиіп) Поль-Ежен-Ан- 
рі (7.VI 1848, Париж — 8.У 1903, 
с-ще Атуона, Маркізькі острови) — 
французький живописець. У 60— 
70-х рр. 19 ст. служив моряком, 
пізніше — біржовим маклером; з 
1883 цілком присвятив себе мис¬ 
тецтву. В 1886—91 працював у Бре¬ 
тані, в Ар лі (разом з В. Ван Гогом), 
на о. Мартініка, з 1891 — переваж¬ 
но на о. Таїті. Ранній період твор¬ 
чості Г. пов’язаний з імпресіоніз¬ 
мом, зрілий — з символізмом. 
Найвідоміші полотна, створені в 
Океанії («А, ти ревнуєш?», 1892, 
Музей образотворчих мистецтв 
ім. О. С. Пушкіна в Москві; «Таї¬ 
тянські пасторалі», «Жінка тримає 
плід», обидва— 1893, ДЕ, та ін.); 
ці твори насичені мотивами полі¬ 
незійської культури і міфології, 
оспівують духовну й фіз. красу ту¬ 
більців, які живуть у гармонійній 
єдності з природою. Творчість Г. 
мала значний вплив на мистецтво 
1-ї чверті 20 ст. Г. працював та¬ 
кож у галузі скульптури, графіки 
й кераміки. 
Те.: Рос. перекл.— Письма.— 
Ноа-Ноа.— Из книги «Прежде и по¬ 
том». Л., 1972. 
Літ.: Кантор-Гуковская А. С. Поль 
Гоген. Л.— М., 1965; Даниельссон Б. 
Гоген в Полинезии. Пер. со швед. М., 
1973. 

ГОГЕНЦбЛЛЕРНИ (Гоенцоллер 
ни; НоЬепгоІІегп) — династія бран- 
денбурзьких курфюрстів (1415— 
1701), прусських королів (1701— 
1918), німецьких імператорів 
(1871—1918). Г. виражали інтереси 
юнкерства, згодом — монополіс¬ 
тичного капіталу. Гол. представ¬ 
ники Г.: Фрідріх II, Фрідріх- 
Вільгельм III, Вільгельм І, Віль- 
гельм II. Представники швабської 
лінії Г.— Гогенцоллерни-Зігмарін- 
гени 1866—1947 були королями 
Румунії. 
ГОГЕНШТАУФЕНИ (НоЬепзіаи- 
Геп), Штауфени — династія ні¬ 
мецьких королів та імператорів 
«Священної Римської імперії» 
1138—1254; швабський князівсь¬ 
кий рід. Найвідоміший представ¬ 
ник — Фрідріх І Барбаросса. 
ГбГОЛЕВЕ — селище міського 
типу Великобагачанського р-ну 
Полтавської обл. У РСР. Залізнич¬ 
на станція. 2,6 тис. ж. (1978). В Г.— 
видобування нафти (цехи управ¬ 
ління «Полтавнафтагаз»), відді¬ 
лення радгоспу «Перемога» по ви¬ 
рощуванню племінного молодняка 
великої рогатої худоби. 2 заг.-ос¬ 
вітні школи, лікарня, Будинок 
культури, 3 б-ки. Утворене 1957. 
ГСЗГОЛЄВА Олена Миколаївна 
[н. 25.III (7.IV) 1900, Москва] — 
російська рад. актриса, нар. арт. 
СРСР (з 1949), Герой Соціалістич¬ 
ної Праці (1974). Член КПРС з 
1948. З 1918 працює в Малому 
театрі. Ролі: Софія («Лихо з розу¬ 
му» Грибоєдова), Панова («Любов 
Ярова» Треньова), герцогиня 
Мальборо («Склянка води» Скрі- 
ба), леді Макбет («Макбет» Шекс- 
піра), Падолист («Крила» Корній¬ 
чука) та ін. Знімалася в кіно 
(«Гоосек», «Про це забувати не 
можна» та ін.). Нагороджена 2 

орденами Леніна, ін. орденами, 
медалями. Держ. премія СРСР, 
1947, 1948, 1949. 
ГбГОЛЯ М. В. МУЗЄЙ — літе- 
ратурно-меморіальний музей у с. 
Великих Сорочинцях Миргородсь¬ 
кого р-ну Полтавської обл. Засн. 
1929 у будинку, де народився 
письменник. Під час Великої Віт- 
чизн. війни 1941—45 музей був 
зруйнований нім.-фашист, загарб¬ 
никами. У 1951 в новозбудованому 
приміщенні музей відновлено. У 

Музей М. В. Гоголя в селі Великих 
Сорочинцях 

фондах музею — 3,5 тис. експо¬ 
натів: унікальні документи, осо¬ 
бисті речі письменника, власноруч¬ 
ні малюнки, перші видання та 
рукописи творів, ілюстрації до 
них, роботи художників І. Рєпіна. 
П. Коровіна, К. Трутовського. 
гбголь Василь Панасович (Янов- 
ський; 1777, х. Купчинський, те¬ 
пер с. Гоголеве Шишацького р-ну 
Полтавської обл.— березень 1825, 
с. Кибинці, тепер Миргородського 
р-ну Полтавської обл.) — україн¬ 
ський письменник, батько М. В. 
Гоголя. Навчався в Полт. духовній 
семінарії. Був організатором до¬ 
машнього театру укр. поміщика 
Д. П. Трощинського в с. Кибинцях. 
Тут поставив два власні водевілі 
з укр. нар. побуту [«Собака-вів- 
ця» (текст не зберігся) і «Простак, 
або Хитрощі жінки, перехитрені 
солдатом»]. 
Те.: Простак. К., 1955 
гбголь Микола Васильович 
[20.III (1.ІУ) 1809, с. Великі Со¬ 
рочинці, тепер Миргородського 
р-ну Полтавської обл.— 21.11 
(4.ІІІ) 1852, Москва] — російсь¬ 
кий письменник. Основополож¬ 
ник критичного реалізму в рос. 
л-рі. Син В. П. Гоголя. Дитинст¬ 
во минуло в с. Василівці (тепер 
Гоголеве) поблизу Миргорода. 
Закінчив Ніжинську гімназію ви¬ 
щих наук (1828). Того самого року 
переїхав до Петербурга. Ранні 
твори (1825—27) не збереглися. 
В 1829 видав поему «Ганц Кюхель- 
гартен», яка дістала негативну 
оцінку критики. Творчому зростан¬ 
ню сприяло знайомство з представ¬ 
никами передової громадськості 
Росії, особливо з О. Пушкіним. 
Літ. славу Г. приніс цикл повістей 
«Вечори на хуторі біля Диканьки» 
(ч. 1—2, 1831—32) — «Сорочинсь- 
кий ярмарок», «Майська ніч, або 
Утоплена», «Страшна помста» та 
ін., в яких змальовано поетичний 
образ України, овіяний повір’ями 
й легендами. З 1834 Г.— ад’юнкт- 
професор на кафедрі загальної 
історії при Петерб. ун-ті. Опублі¬ 
кував розвідки з історії України 
та загальної історії («План викла¬ 

дання загальної історії», «Погляд 
на утворення Малоросії», 1834, 
тощо), статтю «Про малоросійські 
пісні» (1834). Збирав укр. нар. 
пісні, матеріали до рос.- укр. 
словника, про що писав у листах 
до М. Максимовича, І. Срезнев- 
ського та ін. У 1835 вийшли збір¬ 
ки «Миргород» (повісті «Старо¬ 
світські поміщики», «Повість про 
те, як посварилися Іван Іванович 
з Іваном Никифоровичем», «Вій») 
та «Арабески» (статті й т. з. пе¬ 
терб. повісті — «Невський про¬ 
спект», «Портрет» і «Записки бо¬ 
жевільного»). Ці твори, як і по¬ 
вісті «Ніс» (1836) і «Шинель» 
(1842), свідчать про утвердження 
письменника на позиціях реаліз¬ 
му. В цих повістях зазвучав го- 
голівський «сміх крізь сльози». 
Повість-епопея «Тарас Бульба» 
(1835) — про героїчну боротьбу 
укр. народу проти іноз. гнобите¬ 
лів. У 1-й пол. 30-х рр. Г. працював 
над комедіями «Володимир 3-го 
ступеня» (незакінчено), «Одру¬ 
ження» (опубліковано 1842). У 
комедії «Ревізор» (поставлено 
1836 у петерб. Александринському 
театрі) Г. затаврував деспотизм 
і сваволю царських урядовців, 
казнокрадство. У 1836 Г. виїхав 
за кордон, де перебував, з перер¬ 
вами на приїзди до Росії, до 1848. 
Жив у Веве (Швейцарія), Парижі, 
Римі. Вершина творчості Г.— пое- 
ма-роман «Мертві душі» (т. 1, 
1842), в якій письменник дав уза¬ 
гальнюючу картину кріпосної 
Росії, показав представників усіх 
соціальних верств, викривав крі¬ 
посницьку дійсність. В поемі за- 
звучала віра в майбутнє батьківщи¬ 
ни. В 40-і рр. посилились реакцій¬ 
ні засади в світогляді Г., що вия¬ 
вилося в книзі «Вибрані місця з 
листування з друзями» (1847), яку 
різко критикував В. Бєлінський 
у «Листі до Гоголя». В 1848 Г. 
повернувся до Росії. Продовжував 
роботу над 2-м томом «Мертвих 
душ», однак зазнав творчої невда¬ 
чі при спробі вивести ідеальних 
героїв — поміщиків, чиновників і 
купців. За кілька днів до смерті 
спалив рукопис. Творчість Г.— 
важлива ланка становлення рос. 
критичного реалізму. Під впливом 
Г. в рос. л-рі виник напрям — «на¬ 
туральна школа». М. Чернишев- 
ський назвав цілий період у роз¬ 
витку рос. л-ри (40—50-і рр.) «го- 
голівським». Творчість Г. мала 
великий вплив на укр. л-ру, насам¬ 
перед на творчість Г. Квітки-Осно- 
в’яненка, Є. Гребінки, Т. Шевчен¬ 
ка. У вірші «Гоголю» (1844) Шев¬ 
ченко говорив про свою ідейно- 
творчу близькість до письменника. 
П’єси Г. на укр. сцені ставилися з 
серед. 19 ст. (Чернігів, Ніжин, 
Полтава, Київ). Для театру твори 
Г. переробляли М. Кропивниць- 
кий та М. Старицький, укр. мо¬ 
вою їх перекладали І. Франко, 
Леся Українка, С. Васильченко, 
М. Рильський, Остап Вишня, П. 
Панч та ін. За сюжетами творів Г. 
створено опери М. Мусоргського, 
М. Римського-Корсакова, П. Чай- 
ковського, М. Лисенка, балет В. 
Соловйова-Сєдого, кінофільми. 
Гоголівська тематика широко від¬ 
ображена в рос. та укр. живописі. 
Г. встановлено пам’ятники в Моск- 

гоголь 

М. В. Гоголь. 

Пам’ятник М. В. Гого¬ 
лю на Суворовському 
бульварі в Москві. 
Скульптор М. А. Анд- 
оєєв. 

П. Гоген. Жінка три¬ 
має плід. 1893. Дер¬ 
жавний Ермітаж у Ле¬ 
нінграді. 
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гоголь 

Гоголь звичайний (на 
передньому плані — са¬ 
мець). 

Пісковий годинник. 

Годинники сонячні: 
1 — вертикальний: 
2 — горизонтальний. 

ві (два), Миргороді, Ніжині, Пол¬ 
таві, в селах Великих Сорочинцях, 
Гоголевому, Диканці, Шишаках. 
Музеї М. В. Гоголя відкрито в 
с. Великих Сорочинцях та в Ні¬ 
жині. Іл. див. на окремому арку¬ 
ші, с. 448—449. 
Те.: Полное собрание сочинений, т. 
1—14. М., 1937—52; Собрание сочине¬ 
ний, т. 1-7. М., 1976-78; Укр.пе- 
р е к л.— Твори, т. 1 — 3. К., 1952; 
Драматичні твори. К., 1952; Вечори на 
хуторі біля Диканьки. К., 1975. 
Літ.: Бєлінський В. Г. Про Гоголя. 
К., 1952; Черньїшевский Н. Г. Очерки 
гоголевского периода русской литера- 
турьі. В кн.: Черньїшевский Н. Г. 
Полное собрание сочинений, т. 3. М., 
1947; Крутікова Н. Є. М. В.Гоголь і 
українська література XIX століття. 
К., 1952; Гоголь і українська літерату¬ 
ра XIX ст. К., 1954; Храпченко М. Б. 
Творчество Гоголя. М., 1959; Степанов 
Н. Л. Н. В. Гоголь. М., 1959; Карпен- 
ко А. И. О народности Н. В. Гоголя. 
К., 1973; Бойко І. 3., Гімельфарб Г.М. 
Гоголь і Україна. Бібліографічний по¬ 
кажчик. К., 1952. О. І. Гончар. 

ГбГОЛЬ (ВисерЬаІа) — рід пта¬ 
хів родини качачих. Найпошире¬ 
ніший Г. звичайний (В. 
сіапдиіа). Довж. тіла 48—50 см, 
маса 600—1100 г. Забарвлення 
строкате, біле з чорним. Водиться 
в Європі, Азії, Пн. Америці; в 
СРСР — у лісовій, частково лісо¬ 
степовій зонах. В УРСР буває ли¬ 
ше під час весняного (березень — 
квітень) і осіннього перельотів. 
Живе на незарослих озерах і ріках 
зі швидкою течією. Гніздиться в 
дуплах. Кладку з 8—12 яєць на¬ 
сиджує бл. 20 днів. Живиться Г. 
безхребетними, дрібного рибою, на¬ 
сінням водяних рослин. Об’єкт 
спортивного полювання. 

£4. А. Всїнственський. 
ГОГОЦЬКИЙ Сильвестр Сильве- 
стрович (5(17).І 1813 — 29. VI 
(11.VII) 1889] — вітчизняний фі- 
лософ-ідеаліст. Професор Київ, 
духовної академії (1841—50) і 
Київ, ун-ту (1851—86). Автор 
праць з історії філософії та одно¬ 
го з перших у Росії словникового 
видання—««Філософського лекси¬ 
кона». Спочатку виступав як по¬ 
слідовник Г.-В.-Ф. Гегеля, пере¬ 
важно його істор.-філос. концеп¬ 
ції, згодом став на шлях критики 
Гегеля з позицій теїзму та хри¬ 
стиянського містицизму. Активно 
підтримував русифікаторську по¬ 
літику царського уряду на Украї¬ 
ні, заперечуючи існування укр. 
нації та укр. культури. Реакційні 
погляди Г. були піддані рішучій 
критиці М. Г. Чернишевським, 
Д. І. Писарєвим. М. О. Антонови¬ 
чем та ін. 

Годинник астрономічний. 
Блок-схема кварцового го¬ 
динника; 1 — кварцовий ге¬ 
нератор; 2 — помножувач 
частоти; З — подільник час¬ 
тоти; 4 — синхронний мотор; 
5 — редуктор; 6 — контактний пристрій для подавання сиг¬ 
налів точного часу; 7 — годинник. 

ГОДАВАРІ, Годі — ріка в Індії. 
Довж. 1450 км, площа бас. 290 
тис. км2. Бере початок на схилах 
Зх. Гат, тече на Сх., перетинає 
плоскогір’я Декан, впадає в Бен¬ 
гальську зат., утворюючи велику 
(понад 2 тис. км2) дельту. Гол. 
притока — Пранхіта (ліва). Жив¬ 
лення дощове. Режим мусонний. 
У серед, течії і в районі дельти суд¬ 
ноплавна. В пониззі широко вико¬ 
ристовують для зрошування. На 
Г.— м. Раджамандрі. 
ГбДВІН (Годуїн ; СосЬуіп) Уїльям 
(З.ІІІ 1756, Уїсбіч — 7.IV 1836, 
Лондон) — англійський письмен¬ 
ник, публіцист, історик. Політ, 
погляди Г. виразив у трактаті 
««Міркування про політичну спра¬ 
ведливість» (1793), де він піддав 
критиці існуючий суспільний лад 
Англії і змалював утопічну карти¬ 
ну ідеального суспільства без при¬ 
ватної власності. Автор романів 
««Сент-Леон» (1799), ««Флітвуд» 
(1805), ««Мендвілл» (1817) та ін. 
В соціальному романі чРечі, яки¬ 
ми вони є, або Пригоди Калеба 
Уїльямса» (1794) Г. викривав на¬ 
сильство панівних класів. 
Те.: Рос. перекл,- О собствен- 
ности. М., 1958; Калеб Уильямс. М.— 
Л., 1961. 

ГбДДАРД (Сосісіагсі) Роберт 
(5.Х 1882, Бустер, штат Масса- 
чусетс — 10.VIII 1945, Балтімор)— 
американський учений, один з 
піонерів ракетної техніки. В 1908 
закінчив Вустерський політех. ін-т. 
У 1914—43 працював у Кларків- 
ському ін-ті (з 1919 — професор). 
У 1942—45 — директор Дослідного 
авіац. бюро. В 1920 почав про¬ 
водити досліди з кисневовуглевод- 
невим паливом, 1921 — стендові 
випробування рідинного ракетного 
двигуна. Г. розробив і випробував 
ряд експериментальних рідинних 
ракет і двигунів. Його ім’ям наз¬ 
вано кратер на зворотному боці 
Місяця. 
годЄція (Согіеііа) — рід одно- 
або багаторічних трав’янистих ро¬ 
слин род. онагрових. Бл. 36 видів, 
поширених у Пн. і Пд. Америці 
(переважно в Каліфорнії, Чілі). 
Деякі види, зокрема Г. гарну 
(О. атоепа) ІГ. великоквіт- 
к о в у (О. \уЬіЬпеуі), вирощують 
як декоративні. Іл. с. 78. 
ГОДЗіАШВІЛІ Василь Давидо- 
вич [14 (27).Х1 1905, Тбілісі — 
30.1 1976, там же] — грузинський 
рад. актор, нар. арт. СРСР (з 
1958). Член КПРС з 1943. В 1924— 
ЗО — у театрі ім. Ш. Руставелі, 
з 1930 — в театрі ім. К. Марджа- 
нішвілі (обидва — в Тбілісі). Ролі: 
Ахма (чАнзор» Шаншіашвілі), 
Аветік (чінші тепер часи» Цага- 
релі), Арбенін (чМаскарад» Лєр¬ 
монтова), Хлестаков (ч Ревізор» 
Гоголя), Тутті (чТри товстуни» 
Олеші), боцман (чЗагибель ескад¬ 
ри» Корнійчука), Річард III (од¬ 
нойменна трагедія Шекспіра). 
Знімався в кіно. Нагороджений 
орденом Леніна, ін. орденами, ме¬ 
далями. Держ. премія СРСР, 1952. 
ГОДЙННИЙ КУТ — кут з верши- 
ною у полюсі світу між небесним 
меридіаном і колом схилення сві¬ 
тила. р Див. Координати небесні. 
ГОДЙННИК — прилад для вимі¬ 
рювання часу. Для роботи Г. ви¬ 
користовують рівномірний посту¬ 

пальний або обертовий рух, а та¬ 
кож постійні періодичні процеси, 
напр. обертання Землі навколо осі, 
коливання кварцової пластинки 
при наявності різниці електр. по¬ 
тенціалів на її гранях (кварцовий 
Г.), атомів (атомний, або кванто¬ 
вий годинник)} молекул (молеку¬ 
лярний Г.) тощо. Час визначають 
пройденим шляхом, кутом поворо¬ 
ту або числом коливань регулятсюа 
з відомим періодом, які відбу¬ 
ваються безперервно і мають по 

Заводний Двигун Нолюна Регулятор' 
ийУйиіои ГМГТАмА 

Принципова схема механізму кишень¬ 
кового годинника: 1 — пружина; 2 — 
барабан; 3 — зчіпні колеса; 4 — спус¬ 
кове колесо; 5 — баланс: 6 — волосок. 

змозі високу стабільність. У мех. 
Г. (маятникових, балансових тощо) 
регулятором є маятник або баланс. 
Джерелом енергії, яка підтри¬ 
мує амплітуду коливань регуля¬ 
тора і роботу передавального меха¬ 
нізму, в мех. Г. є гиря або спіраль¬ 
на пружина, а в пізніших кон¬ 
струкціях — електромагнітне по¬ 
ле. Найважливішою характеристи¬ 
кою Г. є точність його ходу. Для 
досягнення якомога більшої точ¬ 
ності в мех. Г. передбачено ком¬ 
пенсацію температурних змін дов¬ 
жини маятника і спец, його підві¬ 
си. Найбільшої точності досягну¬ 
то в годинниках астрономічних. 
До чприладів часу», крім Г., вхо¬ 
дять також секундомір, таймер, 
хронометр тощо. 
Першими Г. (вживалися ще в 3-му 
тис. до н. е.) були годинники со¬ 
нячні, які визначали час за види¬ 
мим рухом Сонця. Поряд із со¬ 
нячними Г. у 2-му та 1-му тис. 
до н. е. використовували й рідин¬ 
ні, зокрема водяні (клепсидра, мал. 
с. 78) та піскові годинники, у яких 
вода (іноді ртуть) чи пісок під 
впливом тяжіння переміщувалися 
за строго визначений час із верх¬ 
ньої посудини в нижню (такі Г. 
застосовують і тепер у хімії, меди¬ 
цині тощо). Перші мех. Г.— 
шпиндельні з’явились у 14 ст. 
Точність їхнього ходу не перевищу¬ 
вала 0,5 год за добу. Після від¬ 
криття Г. Галілеєм явища незалеж¬ 
ності періоду малих коливань ма¬ 
ятника від амплітуди X. Гюйгенс 
сконструював точніший, маятни¬ 
ковий Г. (1657). У 1675 він запропо¬ 
нував замість шпиндельного балан¬ 
совий регулятор, що привело до 
створення точного переносного ба¬ 
лансового Г. В кін. 18 ст. І. П. Ку- 
лібін запропонував оригінальну 
конструкцію біметалевого балансу. 
Унікальна колекція європейських 
Г. 16—20 ст. зберігається в Укра¬ 
їнському музеї етнографії та 
художнього промислу у Львові. 
В її складі настільні, настінні, кон¬ 
сольні, камінові і кишенькові го¬ 
динники з різноманітними і склад¬ 
ними механізмами та високохудож¬ 
нім оформленням. Див. також Го¬ 
динникова промисловість._ 

\Я. Ю. Гоудон. 1 
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годйнник астрономГч- 
ний — ГОДИННИК ВИСОКОЇ ТОЧНОС¬ 

ТІ, який застосовують при астро¬ 
номічних спостереженнях (див. 
Служба часу). Найдосконаліші 
з Г. а. мають похибку серед, до¬ 
бового ходу порядку 0,001—0,002 с. 
Для забезпечення максимальної 
стійкості періоду коливань маят¬ 
ника його виготовляють з матеріа¬ 
лів, коеф. термічного розширен¬ 
ня яких малий; влаштовують різ¬ 
ні компенсаційні пристосування; 
годинники розміщують у спец, ка¬ 
мерах чи приміщеннях, в яких 
підтримується стала т-ра, тиск 
тощо. З відкриттям п’єзоелектр. 
ефекту (див. П'єзоелектрика) і 
розвитком теорії будови атома за¬ 
стосовують електронні кварцові 
(мал.) і квантові годинники. 
Похибка ходу цих годинників по¬ 
рядку 10~7—10~8 секунди за добу. 

І Я. Ю. І ордон. 1 

ГОДЙННИК СбНЯЧНИЙ — го 
Винник для визначення сонячного 
часу. Стрілкою служить тінь від 
штиря (напр., гномона) або пла¬ 
стинки, паралельної осі світу і 
розміщеної на циферблаті, який 
можна розташовувати вертикаль 
но (мал., 1) на південній, східній 
(вранішні години), західній (ве¬ 
чірні години) стіні, на горизонталь¬ 
ній площині (мал., 2) або під дея¬ 
ким кутом (напр., у площині, па¬ 
ралельній екваторові). У 18 ст. 
в Києві за проектом викладача 
математики Київської академії 
француза Брульйона споруджено 
сонячний годинник з вертикальним 
циферблатом. Після винаходу точ¬ 
них хронометричних приладів Г. с. 
використовують як декоративні. 

І Я. Ю. Г оодон. | 

ГОДИННИКОВА ПРОМИСЛО¬ 
ВІСТЬ — галузь приладобудуван¬ 
ня, підприємства якої виробляють 
годинники наручні, кишенькові, 
будильники, настільні, стінні ма¬ 
ятникові та балансові, електричні 
різного призначення, баштові, го¬ 
динники і годинникові механіз¬ 
ми для тех. потреб багатьох галузей 
нар. г-ва (хронометри, секундомі¬ 
ри, хронографи, фотолабораторні 
механізми для спец, потреб тощо). 
Пром. виготовлення годинників 
почалось у Франції в серед. 15 ст. 
В дореволюц. Росії існувало лише 
кілька складальних годинникових 
підприємств, що належали в основ¬ 
ному іноз. капіталові; на Україні, 
уЛьвові, 1766 організовано цех го¬ 
динникарів. 
Г. п. в СРСР практично розви¬ 
нулася за роки Рад. влади, особ¬ 
ливо після Великої Вітчизн. війни. 
Було збудовано ряд великих під¬ 
приємств: 1-й і 2-й держ. годин¬ 
никові з-ди (Москва), Пензенсь¬ 
кий, Ленінгр., Челябінський, Єре¬ 
ванський, Мінський. Налагодже¬ 
но масовий випуск високоякісних 
годинників різноманітного асор¬ 
тименту. В 1977 випущено 
60,8 млн. шт. побутових годинни¬ 
ків, у т. ч. наручних — 35,3 млн. 
(1940 — відповідно 2,8 млн. і 0,2 
млн.). З ін. соціалістичних країн 
розвинуту Г. п. має НДР та Че- 
хословаччина. Серед капіталістич¬ 
них країн Г. п. найбільш розвину¬ 
та в Швейцарії, Японії, ФРН, 
США та Франції. 

ГбДІ — ріка в Індії. Див. Года- 
варі. 
годГвля СІЛЬСЬКОГОСПО¬ 
ДАРСЬКИХ ТВАРЙН — 1) Один 
з найважливіших виробничих про¬ 
цесів у тваринництві, полягає в 
згодовуванні тваринам кормів для 
одержання продуктів тваринницт¬ 
ва. 2) Розділ зоотехнії, який роз¬ 
робляє наукові основи і методи 
годівлі тварин, що забезпечує їхній 
нормальний ріст, розвиток, високу 
продуктивність та вдосконалення 
існуючих і створення нових порід. 
Г. с. т. розвивалася відповідно до 
матеріальних і тех. можливостей 
суспільства, розвитку природни¬ 
чих наук (фізіології, біохімії та 
ін.). Для Г. с. т. використовують 
пасовищні та сінокісні угіддя, 
посіви кормових культур на зе¬ 
лені корми, сіно і силос, сокови¬ 
ті й концентровані корми, ком¬ 
бікорми, відходи с. г. (солому, 
полову, послід тощо), харч., цу¬ 
крової, рибної та м’ясної пром-сті. 
До проолем Г. с. т. відносять вив¬ 
чення потреби тварин у поживних 
речовинах, визначення хім. скла 
ду і поживності кормів, складан¬ 
ня кормових раціонів згідно з 
нормами і типами годівлі по зонах, 
технологію годівлі. З 19 ст. почало 
розвиватися вчення про поживність 
кормів. В СРСР створено широку 
мережу дослідних установ по тва¬ 
ринництву, в яких вивчається і 
питання Г. с. т. В 1922 запрова¬ 
джено рад. кормову одиницю. Вив¬ 
чалися кормові ресурси країни 
(М. Ф. Іванов, М. І. Дьяков, 
Є. В. Лискун, 1. С. Попов). У 
1933 складено таблицю хім. скла¬ 
ду й поживності кормів різних 
зон. На основі даних про потребу 
тварин у поживних речовинах виз¬ 
начено кормові норми, що дало 
змогу контролювати витрачання 
кормів і планувати тваринництво 
в г-вах країни. Крім кормових 

Годівниці: а—годівниці-транспортери: 
1 — годівниця; 2 — стрічка; З — лан¬ 
цюг; 4 — годівниця двобічна; 5 — 
скребковий транспортер; 
6 — годівниці для свиней; 1 — годів¬ 
ниці поворотні; 2 — годівниця спаре¬ 
на; 
в — самогодівниці; 1 — корито; 2 — 
бункер; 3 — розподільний конус; 4 — 
чаша кругла; 5 — пруток; 6 — бункер 
конусний; 7 — підвіска. 

одиниць, перетравного протеїну, 
кальцію, фосфору і каротину, 
почали враховувати потребу тва¬ 
рин і в мікроелементах, вітамі¬ 
нах, амінокислотах. Визначено 
кратність і черговість згодовуван¬ 
ня кормів. Запроваджено нові 
види кормів — трав'яне борошно, 
сінаж, брикети кормові, гранули, 
а встановлення калорійності кор¬ 
мів дало змогу нормувати годівлю 
за енергетичними кормовими оди¬ 
ницями. В Г. с. т. застосовують 
біол. речовини, що активізують 
обмін речовин в організмі (антибіо¬ 
тики, ферменти, гормони, тканин¬ 
ні препарати тощо). Розроблено 
рецепти повнораціонних комбікор- 
мів-концентратів, замінників не¬ 
збираного молока, преміксів та 
ін. добавок. Удосконалюються ме¬ 
тоди заготівлі, консервування і 
зберігання кормів. У затратах на 
виробництво продуктів тваринниц¬ 
тва на корми припадає 50—75% , 
тому запровадження в практику 
досягнень науки і передового досві¬ 
ду в Г. с. т. має велике значення в 
зниженні собівартості продукції. 
Су час. методи ведення тваринницт¬ 
ва на пром. основі вимагають удо¬ 
сконалення способів Г. с. т., які 
забезпечували б оптимальний пе¬ 
ребіг обмінних процесів у тварин, 
швидке зростання їхньої продук¬ 
тивності та найраціональніше ви¬ 
користання кормів. Див. також 
Відгодівля сільськогосподарських 
тварин, Корми. 
Літ.: Хімічний склад і поживність 
кормів. К.г 1973; Дмитроченко А. П., 
Пшеничньїй П. Д. Кормление сельско- 
хозяйственньїх животнмх. Л., 1975; 
Пікуль М. С. Годівля сільськогоспо¬ 
дарських тварин (Рекомендаційний 
покажчик літератури). К., 1977. 

Г. В. Танцуров. 

ГОДІВНЙЦІ в сільському 
господарстві — спеціальне 
обладнання для згодовування тва¬ 
ринам кормів і запобігання втра¬ 
там їх. Г. бувають стаціонар¬ 
ні, напівстаціонарні (підйомні) й 
автоматичні (самогодівниці), ін¬ 
дивідуальні і групові. Найпо¬ 
ширеніші Г.-транспортери. Для 
великої рогатої х у - 
доби застосовують Г. стаціо¬ 
нарні та Г.-транспортери. Стаціо¬ 
нарні Г. мають вигляд корита з 
низьким переднім (25—ЗО см) і 
високим заднім (75—80 см) бор¬ 
тами, їх завантажують кормами 
за допомогою транспортерів стріч¬ 
кового чи платформного типу. 
На доїльних майданчиках ставлять 
індивідуальні Г., розраховані не 
більше як на 3 кг сухого комбікор¬ 
му, прикріплюють їх до доїльних 
станків чи підлоги; над ними 
встановлюють дозувальники з ав- 
том. регулятором для видачі на 
кожний літр надоєного молока 
200 г комбікормів. Г.-транспортери 
(мал., а) бувають з однобічним 
чи двобічним підходом, встанов¬ 
люють їх і вздовж корівників, корм 
подається за допомогою скреб¬ 
кових чи стрічкових транспор¬ 
терів. У свинарниках, де 
застосовують тракторні та електри¬ 
фіковані роздавачі кормів, вста¬ 
новлюють стаціонарні Г. Крім 
цих Г., часто застосовують метале¬ 
ві поворотні (мал., б), які бувають 
групові та індивідуальні. На 
пром. комплексах застосовують 

ГОДІВНИЦІ 

Р. Годдард. 

В. Д. Годзіашвілі. 

Годинник сонячний, 
споруджений у 18 ст. 
в Києві (вулиця Набе- 
режно-Микільська, 2). 
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Годеція велико- 
квіткова. 

Розріз водяного годин¬ 
ника (клепсидри): / — 
трубка подавання води 
із стороннього джерела; 
2 —трубка, по якій вода 
крапля за краплею рів¬ 
номірно надходить в ре¬ 
зервуар 3\ 4 — пробка 
3 закріпленою на ній 
фігурою 5, що показує 
паличкою час на цилін¬ 
дричному циферблаті б; 
7 — трубка сифона, по 
якій у кінці доби вода 
витікає з наповненого 
резервуара 3, повертаю¬ 
чи циліндр 6 навколо 
вертикальної осі на 
1/365 частину кола. 

Годограф швидкості 
точки, що рухається 
вздовж кривої 

поворотні чи стаціонарні Г., ви¬ 
готовлені з металу. Завантажують 
їх кормом за допомогою різних 
транспортерів. Поширені також 
спарені Г., які завантажують кор¬ 
мом за допомогою роздавача кор¬ 
мів. Для малих поросят застосо¬ 
вують бункерні годівниці (самого¬ 
дівниці). У пташниках най¬ 
частіше встановлюють Г.- транс¬ 
портери. Застосовують і самогодів¬ 
ниці (мал., в), вони заповнюються 
кормом за допомогою ланцюгово- 
шайбового чи тросо-шайбового 
транспортера. У вівчарнях 
для згодовування кормів дорос¬ 
лим вівцям застосовують комбіно¬ 
вані Г. Соковиті корми кладуть 
у корито, а грубі — в грату над ко¬ 
ритом. Для ягнят роблять Г. у 
вигляді звичайного риштака (дов¬ 
гого коритця). Переносні годівни¬ 
ці застосовують у вівчарнях з 
комплексом обладнання КОО-5. 
Для кролів застосовують са¬ 
могодівниці, які завантажують 
гранульованими кормами за допо¬ 
могою тросошайбових транспорте¬ 
рів, для сіна в кожній клітці став¬ 
лять решітчасту годівницю. 

О. О. Омельченко. 

ГОДЛ £ВСЬКИЙ Едуард Вікен 
тійович [н. 26. VI (9. VII) 1912, Жло- 
бін, тепер Гомельської обл.] — 
український рад. театральний ху¬ 
дожник, засл. художник УРСР 
(з 1977). В 1927—31 навчався у Ві¬ 
тебському худож. технікумі у В. 
Волкова. В 1933—39 працював у 
Мінську, 1940—48 — в Саранську, 
1949—55 — в містах Красноярсь¬ 
кого краю, з 1956 — у Ворошилов- 
граді. Оформив вистави «Платон 
Кречет» Корнійчука (1947), «На 
золотому дні» Маміна-Сибіряка 
(1956), «Розлом» Лавреньова 
(1957), «Піднята цілина» за рома¬ 
ном Шолохова (1964), «Горлиця» 
О.Коломійця (1969), «А зорі тут ти¬ 
хі» Васильєва (1972), «Друге ве¬ 
сілля в Малинівці» Бакова та Ку- 
руца (1975). Відомий і як автор 
ряду графічних творів. 
ГбДЛІН Михайло Михайлович 
[14 (26).XI 1886, м. Новозибков, 
тепер Брянської обл.— 5. IX 1973, 
Київ] — український рад. грун¬ 
тознавець. У 1914 закінчив с.-г. 
відділення Київ, політех. ін-ту. 
З 1930 — професор Київ. с.-г. 
інституту (тепер Українська с.-г. 
академія). 
Г. створив нові методи визначення 
механічного, мікроагрегатного і 
агрегатно-дисперсного складу грун¬ 
ту, заг. кислотності грунту і 
його солонцюватості; розробив 
класифікацію грунтів за їхнім ме¬ 
ханічним і мікроагрегатним скла¬ 
дом. Запропонував показники, що 
характеризують здатність різних 
грунтів до оструктурювання. За 
працю «Почвьі УССР» (К.— X., 
1951), разом з ін. авторами, удос¬ 
тоєний премії ім. В. В. Докучаєва 
1-го ступеня. Нагороджений 2 орде¬ 
нами Леніна. м. І. Поляков. 

гбднєв Тихон Миколайович 
[н. 24.III (5.IV) 1893, м. Задонськ, 
тепер Липецької обл.] — рад. 
фізіолог рослин, акад. АН БРСР 
(з 1940). Засновник рад. школи 
дослідників біосинтезу хлорофілу. 
Праці Г. присвячені питанням біо¬ 
хімії хлорофілу, його утворення 

і стану в рослинах. Г. висунув гі¬ 
потезу біосинтезу хлорофілу, яка 
пізніше значною мірою підтвер¬ 
дилася; довів наявність у хлоро¬ 
пластах хлорофіл-білкових комп¬ 
лексів і показав різний характер 
зв’язків між хлорофілом і білка¬ 
ми. Нагороджений 2 орденами 
Леніна, ін. орденами, медаллю. 

ГОДОВАНЕЦЬ Микита Павло¬ 
вич [14 (26).ІХ 1893, с. Вікнина, 
тепер Гайворонського р-ну Кіро¬ 
воградської обл.— 27. VII 1974, 
м. Кам’янець-Подільський] — ук¬ 
раїнський рад. поет-байкар. Пра¬ 
цював учителем,журналістом. Дру¬ 
куватися почав 1917. Автор збірок 
«Незаможник Клим» (1927), «У 
колектив!» (1930), «Осел на хаті» 
(1958), «Ріка Мудрості» (1964), 
«Талановита Тріска» (1968) та ін. 
Перекладав твори Езопа, Леонар- 
до да Вінчі, Д. Бєдного, І. Красіць- 
кого. 
Те.: Байки за Леонардо да Вінчі, Фед- 
ром, Бабрієм. К., 1967; Байки, т. 
1—2. К., 1968; Рос. перек л.— 
Медвежьи танцьі. М., 1977. 
Літ.: Альперін Ю. Й. Микита Годо¬ 
ванець. К., 1973. 

ГОДОГРАФ . (від Грец. 66б£ — 
шлях, напрям, рух і урафсо — пи¬ 
шу) — 1) Геометричне місце кін¬ 
ців векторів, які відкладені від 
спільного початку і дорівнюють 
різним значенням деякої вектор¬ 
ної функції (див. Поля теорія). 
Так, Г. швидкості (на мал. крива 
КМ) наз. крива, на якій лежать 
кінці відкладених з однієї довіль¬ 
ної точки векторів швидкості ті¬ 
ла, що рухається вздовж деякої 
кривої ЬМ. Поняття «годограф» 
запровадив У.-Р. Гамільтон. 
2) Графік залежності між віддал¬ 
лю і часом, протягом якого сейсміч¬ 
ні коливання поширюються від 
центра землетрусу або вибуху 
до пункта спостереження. Форма 
Г. залежить від геол. будови місце¬ 
вості та пружних властивостей 
гірських порід. Аналіз Г. має ве¬ 
лике значення для розв’язання 
питань, пов’язаних з будовою Зем¬ 
лі, та під час розвідки корисних 
копалин. 
ГбДСКІН (Ходжскін; Носідзкіп) 
Томас (1787—1869) — англійсь¬ 
кий економіст, соціаліст-утопіст. 
Доводив, що єдиним джерелом 
вартості є праця, капітал розу¬ 
мів як засіб здобуття влади над 
працею, заперечував його як само- 
продуктивну силу. Вважав, ніби 
вільна федерація незалежних ви¬ 
робників спроможна зупинити 
розвиток капіталізму. К. Маркс 
назвав твір Г. «Захист праці від 
домагань капіталу» (1825) одним 
з найзначніших у політ, економії 
(див. Маркс К. і Енгельс Ф. 
Тв., т. 26, с. 252). Г. мав вплив 
на формування світогляду і5. 
Оуена. 
ГОДУНбВ Борис Федорович — 
російський цар з 1598. Див. Борис 
Годунов. 
ГОДФРУА ДЕ ВІТЕРБ (Сосіеітоу 
сіє УііегЬе), Готфрід Вітербський 
(1120, м. Вітербо, Італія — 1191)— 
французький хроніст. Автор уні¬ 
версальної хроніки «Пантеон» 
(охоплює період від найдавніших 
часів до 1184). У творі, зокрема, 
подано короткі відомості про Га¬ 

лицьке і Волинське князівства, 
які Г. де В. називає Рутенією. 
ГОЕЛРО — перший загально- 
держ. перспективний план розвит¬ 
ку нар. господарства Рад. респуб¬ 
ліки на основі електрифікації кра¬ 
їни. Складений за вказівкою і під 
керівництвом В. І. Леніна Держ. 
комісією по електрифікації Росії 
(ГОЕЛРО) і затверджений 8-м 
Всеросійським з’їздом Рад 29.XII 
1920. План ГОЕЛРО був розрахо¬ 
ваний на 10—15 років. Він перед¬ 
бачав відбудову і реконструкцію 
на новій тех. основі наявних елект¬ 
ростанцій і спорудження ЗО нових 
районних електростанцій (20 теп¬ 
лових і 10 ГЕС) заг. потужністю 
1750 тис. кВт. Ці електростанції 
мали забезпечити індустріальний 
розвиток осн. екон. районів Рад. 
республіки, сприяти раціональ¬ 
ному розміщенню пром-сті по всій 
країні. В. І. Ленін назвав план 
ГОЕЛРО другою програмою Ко¬ 
муністичної партії (див. Повне 
зібр. тв., т. 42, с. 150). В 1931 
план ГОЕЛРО було виконано за 
осн. показниками. В 1935 потуж¬ 
ність районних електростанцій до¬ 
сягла 4,34 млн. кВт. Замість ЗО бу¬ 
ло збудовано 40 районних електро¬ 
станцій. Значно перевиконано план 
і за ін. показниками. 
На Україні було споруджено пе¬ 
редбачені планом ГОЕЛРО 5 ра¬ 
йонних електростанцій заг. по¬ 
тужністю 480 тис. кВт. У 1932 
став до ладу Дніпрогес імені 
В. І. Леніна — найпотужніша ГЕС 
в Європі того часу. 
В СРСР 1977 вироблено електро¬ 
енергії — 1150,1 млрд. кВт • год, 
потужність усіх електростанцій 
становила 237,8 млн. кВт, в УРСР 
— відповідно 216 млрд. кВт • год 
і 42,9 млн. кВт. 
ГОЖАЛ'Ч ЙНСЬКЩЙ (Ооггаї- 
сгуїізкі) Антоній (рр. н. і см. не¬ 
від.)—польський письменник, істо¬ 
рик і перекладач. У кінці 50-х рр. 
19 ст. навчався в Київ, ун-ті. Статті 
60—70-х рр. з історії Польщі й 
України пройняті співчуттям до 
пригнобленого українського селян¬ 
ства. 
Переклав польс. мовою 24 твори 
Т. Шевченка (поеми «Катерина», 
«Тарасова ніч», «Іван Підкова», 
«Наймичка» тощо), які видано 
окремою збіркою в Києві 1862 з 
передмовою Г. Збірку перевидано 
1873 у Кракові. 
ГбЙДА Юрій Андрійович (15.ІІ1 
1919, с. Зняцеве, тепер Мукачів¬ 
ського р-ну Закарпатської обл.— 
2. VI 1955, Ужгород) — українсь¬ 
кий рад. поет. Член КПРС з 1945. 
Закінчив Дебреценський ун-т в 
Угорщині (1944). Друкуватися по¬ 
чав 1939. Після визволення Закар¬ 
паття і возз’єднання його з Рад. 
Україною Г. брав активну участь 
у громад.-політ, житті. Нове життя 
рідного краю, дружбу народів ос¬ 
півав у віршах і поемах, які ввійш¬ 
ли до збірок «Люди моєї землі» 
(1948), «Верховинська поема» 
(1949), «Сонце над Карпатами» 
(1951), «Угорські мелодії» (1955). 
Писав і для дітей. 
Те.: Весна Верховини. К., 1969; Рос. 
перек л.— Избранное. М., 1960. 
Літ.: Поп В. С. Юрій Гойда. К., 1963 

ГбЙЄН (уап Соуеп) Ян ван (13.1 
1596, Лейден — 27.IV 1656. Гаа* 
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га) — голландський живописець. 
У 1616—17 навчався у Е. ван де 
Велде в Гарлемі. З 1618 працював 
у Лейдені, з 1634 — в Гаазі. 
Один із засновників реалістичного 
голл. пейзажного живопису. Серед 
творів: <Зимовий вид в околицях 
Гааги» (1645), чВид річки Ваал 
біля Неймегена» (1649), чВид 
Дордрехта» (40—50-і рр. 17 ст.) та 
ін. Твори Г. є в ДЕ, Музеї образо¬ 
творчих мистецтв ім. О. С. Пуш¬ 
кіна в Москві. 

Ян ван Гойєн. Вид Дордрехта. 40— 
50-і роки 17 ст. Рейксмузей. Амстер¬ 
дам. 

ГОЙТІСбЛО (Гойтісоло Гай; 
СоуСізоІо Сау) Хуан (н. 5.1 1931, 
Барселона) — іспанський пись¬ 
менник і публіцист. З 1956 з політ, 
мотивів жив у Парижі. В кінці 
1975 повернувся на батьківщину. 
Осн. теми соціальних романів 
чВправність рук» (1954), чСум у 
раю» (1955), чОстрів» (1961), 
чЛа Чанка» (1962), ч Особливі 
прикмети» (1966), трилогії «Цирк» 
(1957), «Свята», «Прибій» (обид¬ 
ва — 1958) — ісп. дійсність часів 
диктатури Франко. Автор зб. опо¬ 
відань чЩоб жити тут» (1960), 
документальної повісті чПоля Ні- 
хара» (1960), зб. публіцистичних 
статей, зокрема про революц. Ку¬ 
бу (1963). 
Те.: Укр. перекл.— Прибій.— 
Острів. К., 1971; Рос. перекл.— 
Ловкость рук.— Прибой.— Цирк.— 
Остров. М., 1964; Особьіе примети. 
М., 1976. Р. Ф. Естрела-Льопіс. 

гбйя (Гойя- і-Лусьєнтес; Ооуа у 
Ьисіепіез) Франсіско-Хосе де 
(ЗО.ІІІ 1746, Фуендетодос, побли¬ 
зу Сарагоси — 16.IV 1828, Бордо, 
Франція) — іспанський живопи¬ 
сець і гравер, акад. Мадрідської 
АМ (з 1780). Худож. освіту здобув 
у майстерні X. Лусана-і-Мартіне- 
са. Перші значні твори Г.— кар¬ 
тони для шпалер королівського 
мисливського замку зі сценами 
нар. гулянь і свят (виконані між 
1776 і 1791). З 1786 Г. призначено 
придворним живописцем, з 1789 — 
першим живописцем короля. У 
груповому портреті чСім’я Кар- 
ла IV» (1800, Прадо, Мадрід) 
викрив пиху й ницість ісп. прави¬ 
телів. У графічній серії чКапрічос» 
показав сваволю дворян, жорсто¬ 
кість і розбещеність духівництва. 
У той же період розквітла майстер¬ 
ність Г.-портретиста (портрети — 
герцогині Альба, 1795; Ф. Гіймар- 
де, 1798; І. Ковос де Порсель, бл. 
1806, та ін.). Під час наполеонівсь¬ 
кої навали (1808—12) джерелом 
натхнення для Г. стали героїзм 
і мужність повсталого народу (кар¬ 

тина ч Розстріл повстанців вночі 
проти 3-го травня 1808 р.», 1814; 
графічна серія чЛихоліття війни», 
1810—20). Розписи, гравюри й ма¬ 
люнки Г. часів реакції, після виг¬ 
нання окупантів і придушення ре¬ 
волюції 1823, сповнені розчару¬ 
вання й відчаю (розписи чБудинку 
Глухого», 1820—22; графічна серія 
чДіспаратес», 1820—23, та ін.). 
Поряд із цими похмурими алего¬ 
ріями Г. створює й оптимістичні 
картини (чОдягнена маха», бл. 
1802; чМахи на балконі», бл. 1814; 
чКовалі», 1819; чВодоноска», 1820, 
та ін.). Твори Г. зберігаються в му¬ 
зеях Прадо в Мадріді, Луврі в 
Парижі та ін. колекціях. З 1824 
Г. жив у Франції. В 1898 його прах 
перевезено до церкви Сан-Антоніо 
де ла Флоріда в Мадріді. Іл. див. 
на окремому аркуші с. 80—81. 
Літ.: Левина И. М. Гойя. Л.— М., 
1958; Прокофьев В. Н. чКапричос» 
Гойи. М., 1970; Седова Т. А. Франсис- 
ко Гойя. Альбом. М., 1973. 

Л. П. Логвинська. 

Г б Л А ПРЙСТАНЬ — місто 
Херсонської обл. УРСР, райцентр, 
за 18 км від Херсона. Пристань 
на рукаві Дніпра — Конці. Перші 
відомості про Г. П. належать до 
1786. Під час першої рос. револю¬ 
ції у Г. П. відбувалися виступи 
селян; діяла с.-д. група, що ви¬ 
никла 1905. Рад. владу в Г. П. вста¬ 
новлено в січні 1918. Під час Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни в період 
тимчасової нім.-фашист, окупа¬ 
ції Г. П. (13.ІХ 1941 — 4.XI 1943) 
у с-щі діяло парт.-комсомольське 
підпілля. З 1958 Г. П.— місто. У 
Г. П. розташовані з-ди чКомунар» 
(дерев’яні човни, предмети ши¬ 
рокого вжитку) та маслоробний, 
харчосмакова ф-ка, елеватор, ліс- 
госпзаг, комбінат побутового об¬ 
слуговування. 8 заг.-освітніх, 2 
муз. та спортивна школи, лікар¬ 
ня. Будинок культури, кінотеатр, 
13 б-к. У Г. П. народився двічі 
Герой Рад. Союзу П. О. Покри¬ 
теє. На околиці міста грязьовий 
приморський курорт Гопри. Лік. 
засоби — мулова грязь і ропа оз. 
Гопри. Показання: захворювання 
суглобів, периферичної нервової 
системи, гінекологічні захворю¬ 
вання. * 
ГОЛАРКТЙЧНА БІОГЕОГРА- 
фічна Область (від грец. 
бХо£ — увесь і асктікб^ — північ¬ 
ний) — біогеографічний підрозділ, 
що охоплює позатропічну частину 
Пн. півкулі; єдина біогеографічна 
область Арктогеі. її пд. межі про¬ 
ходять приблизно по пн. тропіку 
(див. карту до ст. Біогеографічне 
районування, т. 1, с. 416—417). 
Г. б. о. становить майже половину 
всього суходолу земної кулі. 
Г. 6. о. поділяють на два відділи — 
Палеарктику (Сх. півкуля) і Не- 
арктику (Зх. півкуля). В них є ба¬ 
гато вікаруючих видів (напр., нор¬ 
ки європейська й американська), 
відмінності ж у органічному світі 
між ними виявлені значною мірою 
тільки в пд. частинах. Флсюа 
Г. б. о. має в своєму складі бл. 
40 ендемічних (див. Ендеміки) ро¬ 
дин (платанові, півонієві, адоксо- 
ві, сусакові тощо). Широко пред¬ 
ставлені загалом не ендемічні ро¬ 
дини рослин — складноцвіті, жов¬ 
тецеві, розові, хрестоцвіті, зон¬ 

тичні, осокові, злакові, бобові 
та ін. Характерні й представники 
вербових, березових, горіхових, 
соснових тощо. Біля пд. межі об¬ 
ласті ростуть представники мирто¬ 
вих, пальмових, таксодієвих; на 
Пн. Г. б. о.— мохи та лишайники. 
Із ссавців характерні родини соба¬ 
чих, ведмедевих, з птахів — кули¬ 
коподібні, качачі. Ендемічними є 
родини бобрових, кротових, рід 
тушканчик тощо, серед птахів — 
ряд гагароподібних і родина тете- 
ревових; переважно в Г. б. о. поши¬ 
рені хвостаті земноводні, з прісно¬ 
водних риб характерні щукові, 
лососеві, колючкові, які також є 
майже ендемічними. Г. б. о. поді¬ 
ляють на 8 підобластей (є й ін. 
схеми районування). Арктич¬ 
на підобласть охоплює 
зону тундри. Фауна і флора бідні 
як за кількістю видів, так і за їх¬ 
ньою чисельністю. В рослинному 
покриві переважають мохи й ли¬ 
шайники, в низинах — різні осо¬ 
ки; поширені ломикаменеві, жов¬ 
тецеві, деякі хрестоцвіті, карли¬ 
кові форми берези і верби. З тва¬ 
рин характерні пн. олень, енде¬ 
мічний вівцебик, песець, білий 
ведмідь, біла куріпка, біла сова, 
лемінги. Багато водоплавних і бо¬ 
лотяних птахів — диких гусей і 
качок, мартинів, куликів, які на 
зиму відлітають на Пд. Органіч¬ 
ний світ Європейсько- 
Сибірської підобласті 
значно багатший. Переважають 
хвойні (модрини, ялини, сосни), 
мішані та широколистяні (дуби, 
бук лісовий, граб звичайний, ясен 
звичайний та ін.) ліси. В степах 
первинна рослинність з ковили, 
типчаку, бобових майже не зберег¬ 
лася, бо ці райони повністю окуль¬ 
турені. Характерними тваринами в 
лісах є вовк, лисиця, ведмідь бу¬ 
рий, соболь, куниця лісова, лось, 
олень звичайний, козулі, свиня 
дика, з птахів — глухар, рябчик, 
тетерев; у степах водяться сайга, 
ховрахи, сіра куріпка, степовий 
жайворонок та ін. Трапляються 
два види гадюк і два види три¬ 
тонів. Китайсько-Гіма¬ 
лайська підобласть від¬ 
значається мішаними флорою і фа¬ 
уною, в яких поряд з субтропіч¬ 
ними реліктами є й пн. види. Тут 
поширені модрина даурська, яли¬ 
ни, сосни кедрові і разом з ними 
ліани — лимонник та актинідія, 
бархат амурський, женьшень. 
Ссавці — тигр, олень плямистий, 
горал; птахи — фазан, широко¬ 
рот східний, личинкоїд сірий, 
білоочка буробока, а також м’я- 
кошкіра черепаха живуть майже 
поряд з пн. оленем, зайцем-біля¬ 
ком, соболем, летягою звичайною, 
рябчиком, білою куріпкою та ін. 
Флора Центральноазі¬ 
атської підобласті, в 
якій панують степи, пустелі й 
гірські хребти, досить бідна; її 
складають лободові (бл. 15 енде¬ 
мічних родів), тамариксові, поли¬ 
ни, ковили, астрагали (бл. 1600 ви¬ 
дів), кандими(з 20 видів 19ендеміч- 
ні), саксаули (в піщаних пустелях). 
У горах поширені ліси з ялин, го¬ 
ріха волоського, яблунь, фісташ¬ 
ки справжньої. Пустельна фауна 
представлена дуже рідкісними 
верблюдом диким, конем Прже- 

ГОЛАРКТИЧНА 
БІОГЕОГРАФІЧНА 

ОБЛАСТЬ 

X. Гойтісоло. 

Ф. Гойя. Автопортрет. 

Ф. Гойя. Ти, що не 
можеш. Аркуш із серн 
«Капрічос». Офорт. 
1793-98. 
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ГОЛГОФА 

Т. М. Голембіевська. 
Подруги. 1959. Держав¬ 
ний музей українського 
образотворчого мисте¬ 
цтва в Києві. 

вальського, куланом, а також чис¬ 
ленними газелями — джейраном і 
дзереном, тушканчиками. Зуст¬ 
річаються заєць-толай, піщанки, 
лисиця корсак та ін. З птахів 
характерні саксаульна сойка, сад¬ 
жа, рябкоподібні; з плазунів — 
кобра, гюрза, ефи (отруйні змії), 
круглоголовки, агами, гекони, сі¬ 
рий варан. У горах поширені ірбіс, 
архар, сибірський гірський козел, 
у Тібеті — як (рідкісний); з пта¬ 
хів — улар, кеклик тощо. Флора 
і фауна Середземномор¬ 
ської пі добласті досить 
багаті, теплолюбні. У флорі ба¬ 
гато вічнозелених рослин — сосни, 
дуби, маслина (центр розселення), 
лавр, олеандр, рускус понтійсь- 
кий, суничне дерево, з листопад¬ 
них — каштан справжній і платан 
східний. Бл. 1000 видів квіткових 
рослин — ендеміки. З тварин ха¬ 
рактерні лань, сарна, дикий кріль, 
дикобраз білохвостий, чубата зо¬ 
зуля. В афр. частині підобласті 
чимало представників флори і 
фауни Ефіопської біогеографіч¬ 
ної області: пальми, мароккан¬ 
ське залізне дерево, хамелеон 
звичайний, вівери, деякі антило¬ 
пи, безхвостий макак магот. Біо¬ 
географічні підобласті в Пн. Аме¬ 
риці (Східно-Американ 
ська, Західно-Американ¬ 
ська та Сонорська) ма¬ 
ють досить своєрідне ядро фло¬ 
ри і фауни, проте чимало видів 
споріднені з європ.-сибірськими 
формами, а на Пд. зустрічаються 
вихідці з Неотропічної біогеогра¬ 
фічної області: броненосці, пума, 
пекарі, крокодили тощо. Широ¬ 
колистяні ліси з амер. видів кле¬ 
на, ясена, гополі, а також тюль¬ 
панного дерева, каштана зубчас¬ 
того та ін. поширені переважно на 
Сх. Хвойні ліси з секвойями, яли¬ 
нами, кипарисами, псевдотсугою 
тощо — в горах Зх. Флора край¬ 
нього Пд.— субтропічна і тропіч¬ 
на з пальмами (зокрема, хаме- 
ропс). У пустелях переважають по¬ 
лини, на кам’янистих нагір’ях 
Мексіки — сукуленти (кактуси, 
агави, юки). З тварин характерні 
бізон, віргінський олень, ведмідь 
чорний, койот, скунс звичайний, 
північноамериканський дикобраз, 
опосум, індик дикий, тетерев луч¬ 
ний, з плазунів — гримучникові, 
з амфібій — саламандра велетен¬ 
ська. 
Літ. див. до ст. Біогеографічне райо¬ 
нування. О. Б. Кістяківський. 

ГОЛГбФА (грец* ГоХуоОб, від 
арамейського гулгута, букв.— че¬ 
реп) — 1) Пагорб поблизу Єру¬ 
салима, де, за євангельською леген¬ 
дою, було розіп’ято Христа. 
2) Переносно — місце стра¬ 
ти, мук, джерело страждань, тяж¬ 
ке ярмо. 
ГОЛД (Соїсі) Майкл (справж. 
ім’я та прізв.— Ірвінг Граніч; 
12.ІУ 1894, Нью-Йорк — 15. V 
1967, Сан-Франціско) — американ¬ 
ський письменник, публіцист, кри¬ 
тик. З 1914 — учасник соціаліс¬ 
тичного, з 1919 — комуністичного 
руху в США. Автор зб. віршів 
і оповідань <120 мільйонів» (1929), 
автобіограф, роману < Євреї без 
грошей» (1930), істор. драми <Бо¬ 
йовий гімн» (1936, у співавтор., в 
рос. перекл.— <Джон Броун» — 

присвячено борцеві за права не¬ 
грів), циклу віршів< Весна у Бронк- 
сі» (1952). Перу Г. належать також 
стаття <Назустріч пролетарській 
літературі» (1921), зб. статей <Пе- 
ретворимо світ!» (1936). 
Ге.: У к р. перекл.— Іст-Сайдські 
новели. X., 1930; 120 мільйонів. X., 
1931; Рос. перекл.— Проклятий 
агитатор. М., 1925 

ГбЛДСМІТ (СоІсІзтіНі) Олівер 
(10.XI 1728, с. Паллас, Ірландія — 
4.IV 1774, Лондон) — англ. 
письменник-сентименталіст. Про¬ 
довжував традиції демократичного 
крила англ. Просвітительства. Са¬ 
тиричні соціально-побутові нари¬ 
си <Громадянин світу, або Листи 
китайського філософа з Лондона 
своїм друзям на Сході» (1762) на¬ 
писав під впливом < Перських 
листів» Ш. Монтеск’є. Кращі тво¬ 
ри — поема <Покинуте село» (1770) 
й роман <Векфілдський священик» 
(1766). Відомий і як драматург 
(<Добрячок», 1768; <Ніч помилок», 
1773). Г. осуджував соціальне сва¬ 
вілля, але критика бурж. моралі 
в його творах пов’язана з ідеаліза¬ 
цією патріархального укладу, за¬ 
кликав пануючі класи до милосер¬ 
дя. Поезії Г. укр. мовою перекла¬ 
дав II. Грабовський. 
Те.. Рос. п е р е к л.—Избранное. 
М.. 1978. Н. Ю. Жлуктенко. 

ГОЛОГО Микола Лукич [н. 2 (15). 
УІ 1914, Христинівка, тепер місто 
Черкаської обл.] — український 
рад. учений у галузі механіки і 
машинобудування, чл.-кор. АН 
УРСР (з 1967), засл. діяч науки 
і техніки УРСР (з 1964). Член 
КПРС з 1943. Після закінчення 
(1938) Київ авіац. ін-ту працю¬ 
вав на авіац. з-дах. У 1954—75 — 
ректор (з 1957 водночас зав. ка¬ 
федрою) Київ, ін-ту інженерів ци¬ 
вільної авіації. Осн. праці — з пи¬ 
тань контактної міцності, надій¬ 
ності та довговічності машин. На¬ 
городжений 2 орденами Леніна, 
орденом Жовтневої Революції, ін. 
орденами, медалями. 
ГОЛЕМ БібВСЬКА Тетяна Мико¬ 
лаївна (н. 7.XI 1936, Київ) — ук- 
раїнський рад. живописець, засл. 
діяч мист. УРСР (з 1966). У 1962 
закінчила Київ, худож. ін-т, де 
навчалася у В. Костецького, К. 
Трохименка і С. О. Григор’єва. 
Автор картин: <Подруги» (1959), 
<Українські куманці» (1960), <3 
високою нагородою» (1966), <Уро¬ 
жай» (1967), <Безсмертя» (1973). 
Твори Г. зберігаються в ДМУ ОМ. 
Премія ЦК ЛКСМУ імені Миколи 
Островського, 1968. 
Літ.: Блюміна І. М. Тетяна Голембі- 
євська. Альбом. К., 1972 

голЄнко Майя Федорівна (н. 
19.V 1940, с. Котовка Магдали- 
нівського р-ну Дніпропетров¬ 
ської обл.) — українська рад. спі¬ 
вачка (лірико-колоратурне сопра¬ 
но), засл. арт. УРСР (з 1973). 
Член КПРС з 1977. Закінчила 
Полтав. муз. училище ім. М. Ли- 
сенка (1961) та Київ. держ. кон¬ 
серваторію ім. П. Чайковського 
(1971). З 1961 разом із Н. Писа¬ 
ренко і Т. Гриценко виступає в 
складі тріо бандуристок. У їхньо¬ 
му репертуарі — укр. нар. пісні, 
твори вітчизн. і зарубіжних кла¬ 
сиків. рад. композиторів. Держ. 

премія УРСР ім. Т. Г. Шевченка, 
1975. 
голець — назва двох родів риб 
з різних родин. 1) Заіуеііпиз — рід 
риб род. лососевих. Поширений в 
Європі, Пн. Азії і Пн. Америці. 
В СРСР — 2 (за ін. даними — 4) 
види: Г. арктичний (5. аі- 
ріпиз) і к у н д ж а (5. Іеисошае- 
піз); на Далекому Сході трап¬ 
ляється й підвид Г. арктичного — 
м а л ь м а (5. а. шаіша); в УРСР— 
немає. Тіло (довж. до 80—90 см, 

Голець: 1 — арктичний: 2 — європей¬ 
ський. 

маса до 15—16 кг) видовжене, 
вкрите дрібного лускою. Прохідні 
риби (на 6—7-му році життя захо¬ 
дять для нересту в річки). Молодь 
виходить у море в 2—4-річному 
віці. В озерах Г. утворюють жилі 
(постійно живучі) форми. Г. жив¬ 
ляться дрібного рибою і водяними 
безхребетними. Поїдаючи ікру 
цінних промислових риб, завдають 
шкоди. Пром. значення Г. невели¬ 
ке. 2) МешасЬіІиз — рід риб ро¬ 
дини в'юнових. В СРСР поширено 
понад 10 видів, з них на Україні — 
1: голець європейський 
(>Т ЬагЬаІиз), тіло (довж. до 15 см) 
веретеновидне, майже голе, вкрите 
слизом. Нечисленний. Промисл. 
значення не має. П. Д. Посаль. 
ГОЛИЙ Гнат (рр. н. і см. невід.)— 
один з керівників гайдамацького 
руху на Правобережній Україні 
в ЗО—40-х рр. 18 ст. На поч. 30-х 
рр. організував у Чорному лісі 
загін, що діяв в околицях Тульчи¬ 
на, Немирова, Звенигородки, Ли- 
повця. В 1741 Г. стратив кол. гай¬ 
дамацького ватажка С. Чалого, 
який перейшов на службу до польс. 
шляхти. 14 (25).ІІІ 1743 здобув 
Звенигородку. Загін під керів¬ 
ництвом Г. діяв до 1748. В боротьбі 
проти шляхти Г. прославився хо¬ 
робрістю. Народ оспівав його в сво¬ 
їх піснях. І. Карпенко-Карий від¬ 
творив образ Г. в істор. драмі 
<Сава Чалий». 
ГбЛИЙ Микита (р. н. невід.— 
січень 1709) — донський козак, 
один з керівників Булавгнського 
повстання 1707—09. Після загибелі 
К. О. Булавіна та С. Драного Г. 
об’єднав рештки повстанських за¬ 
гонів (бл. 7 тис. чол.) і продовжу¬ 
вав боротьбу на Слобідській Укра¬ 
їні. 4 (15).ХІ 1708 Г. був захопле¬ 
ний карателями і відправлений 
до Москви, де його, ймовірно, зго¬ 
дом стратили. 
ГбЛИК Олександр Захарович 
[н. 16 (29).ІУ 1906, м. Мерефа, 
тепер Харківської обл.] — укра¬ 
їнський рад. фізик, доктор фізи- 
ко-математичних наук, засл. діяч 
науки УРСР (з 1966). Учасник Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни. Член КПРС 
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з 1939. Закінчив Дніпроп. ін-т 
нар. освіти (1930). В 1930—41 
працював у вузах Дніпропетровсь¬ 
ка й одночасно в Дніпроп. фізико- 
тех. н.-д. ін-ті. З 1951 — профе¬ 
сор Київ, ун-ту (1951—55 — рек¬ 
тор). Осн. праці — з мол. фізики, 
зокрема дослідження фіз. вла¬ 
стивостей рідин та структури і 
мех. властивостей волокноутворю- 
ючих полімерів. Нагороджений 2 
орденами Трудового Червоного 
Прапора, ін. орденами, меда¬ 
лями. 
гбликов Пилип Іванович [н. 16 
(29).VII 1900, с. Борисово, тепер 
Катайського р-ну Курганської 
обл.] — рад. військовий діяч, Мар¬ 
шал Рад. Союзу (1961). Член 
КПРС з 1918. В Рад. Армії з 1918. 
Учасник громадян, війни. В 1933 
закінчив Військ, академію ім. 
М. В. Фрунзе. Командував 6-ю 
армією, що у вересні 1939 брала 
участь у визволенні Зх. України. 
В 1940—41 — заст. нач. Генштабу. 
Під час Великої Вітчизн. війни 
1941—45 командував 10-ю армією, 
військами Брян., Ворон, фронтів. 
З 1943 — заст. наркома оборони 
СРСР, потім — нач. Гол. управ¬ 
ління кадрів Збройних Сил СРСР, 
з 1950 — на командній роботі в 
Рад. Армії. У 1958—62 — нач. 
Гол. політ, управління Рад. Армії 
• ВМФ. З 1962 — на керівній 
роботі в М-ві оборони СРСР. Ав¬ 
тор книг «Червоні орли» (1959) і 
«В Московській битві» (1967). 
Нагороджений 4 орденами Леніна, 
орденом Жовтневої Революції, 4 
орденами Червоного Прапора, ін. 
орденами, медалями. 
Г б Л И КО В Сергій 3 іновійович 
[н. 17 (ЗО).ІХ 1911, с. Александров- 
ка, тепер Оренбурзької обл.] — 
рад. історик, доктор історичних 
наук (з 1961), професор (з 1962), 
генерал-майор. Член КПРС з 1939. 
Н. в сел. сім’ї. В 1940 закінчив 
істор. ф-т Московського пед. ін-ту 
ім. В. І. Леніна; 1941 — ВПІП при 
ЦК ВКП(б) в Москві. В 1941—45— 
на політ, роботі в Рад. Армії. З 
1945 — на військ.-викладацькій 
роботі. З 1953 — нач. кафедри 
історії КПРС в Арт. радіотех. 
академії (Харків), з 1972 — заві¬ 
дуючий кафедрою історії КПРС 
Харків, політех. ін-ту. Праці гол. 
чин. з питань історії Великої Віт¬ 
чизн. війни 1941—45. Нагородже¬ 
ний орденом Вітчизняної війни 
2-го ступеня, ін. орденами, меда¬ 
лями. Держ. премія УРСР, 1970. 
ГОЛЙНСЬКИИ Михайло Теодо- 
рович (2.1 1890, с. Вербівка, тепер 
Івано-Франківської обл.— 1 .XII 
1973, м. Едмонтон, Канада) — ук¬ 
раїнський співак (драматичний те¬ 
нор). Навчався вокалу у Львові 
і Мілані. В 1927—ЗО виступав у мі¬ 
стах України (Харків, Одеса, 
Київ) і в Москві, Ленінграді, Тбі¬ 
лісі; 1930—38 співав на сценах 
оперних театрів Варшави, Львова, 
Познані, Торуня. З 1938 жив у Ка¬ 
наді. Партії: Андрій (« Запоро¬ 
жець за Дунаєм» Гулака-Артемов- 
ського), Герман («Пікова дама» 
Чайковського), Каніо («Паяци» 
Ле онкавалло), Радамес («Аїда» 
Верді). Відомий як камерний спі¬ 
вак, пропагандист укр. класично¬ 
го романсу (виступав у країнах 
Європи, у СІЛА,Канаді). 

ГОЛЙЦИН Борис Борисович 
[18.11 (2.III) 1862, Петербург — 
4 (17).V 1916, там же] — російсь¬ 
кий фізик і геофізик, основопо¬ 
ложник вітчизняної сейсмології, 
акад. Петербурзької АН (з 1908). 
Закінчив Морську академію в Пе¬ 
тербурзі (1886) і Страсбурзький 
ун-т (1890). Викладав у вищих 
учбових закладах Москви і Петер¬ 
бурга. З 1913 — директор Гол. 
фіз. обсерваторії. Розв’язав за¬ 
дачу визначення вогнища земле¬ 
трусу за даними однієї сейсмічної 
станції (1902); побудував перший 
електродинамічний сейсмограф і 
розробив його теорію. Досліджен¬ 
ня з теорії теплового випроміню¬ 
вання, оптики, молекулярної фі¬ 
зики і спектроскопії. Ім’ям Г. 
названа зона в нижній частині 
верхньої мантії Землі (див. Го- 
лицина шар). 
ГОЛЙЦИН Дмитро Михайлович 
[1665—14 (25). IV 1737] —ро¬ 
сійський держ. діяч, князь. У 
1701 був посланий до Стамбула з 
метою добитися від Туреччини зго¬ 
ди на вільне плавання рос. кораб¬ 
лів по Чорному м. В 1711—21 — 
київ, генерал-губернатор. З 1718 — 
президент камер-колегії та сена¬ 
тор. У 1726—ЗО — член Верховної 
таємної ради (з 1730 — голова). 
Марно домагався від імп. Анни 
Іванівни підписання «Кондицій» 
(умов), що мали обмежити само- 
держ. владу на користь феод, ари¬ 
стократії. Після розпуску ради 
жив у підмосковному с. Архан¬ 
гельському, де зібрав велику біблі¬ 
отеку з рос. літописів і перекладів 
іноз. істор. л-ри. В 1736 Г., запідоз¬ 
реного в антиурядових настроях, 
було ув’язнено до Шліссельоурзь- 
кої фортеці, де він і помер. 
ГОЛЙЦИН Лев Сергійович [12 
(24).VIII 1845, маєток Стара Весь 
Люблінської губернії, тепер ПНР— 
12 (25). XII 1915, Феодосія] — 
російський винороб, князь. Закін¬ 
чив Сорбонну (1862) та Моск. 
(1872) ун-т. За фахом юрист. Прид¬ 
бав (1878) біля Судака (в Криму) 
маєток «Новий Світ», де заснував 
з-д шампанських вин. У1890—98— 
гол. винороб відомства Удільних 
земель. Дослідйв сортаменту біол. 
та госп. особливості виноградної 
лози; запровадив періодичні вироб¬ 
ничі дегустації. Поклав початок 
колекції вин «Масандри». Першим 
домігся міжнар. визнання віт¬ 
чизн. вин, зокрема ігристих (Гран- 
прі Паризької всесвітньої вистав¬ 
ки, 1900). 
ГОЛЙЦИН Михайло Михайло¬ 
вич [1 (11).ХІ 1675—10 (21).ХІІ 
1730, Москва] — російський гене¬ 
рал-фельдмаршал (з 1725), князь. 
Брат Д. М. Голицина. Брав участь 
в Азовських походах 1695—96, 
Північній війні 1700—21, у Пол¬ 
тавській битві 1709. Учасник 
Прутського походу 1711, Тан¬ 
гутського бою 1714. У 1723—28 
командував військами на Украї¬ 
ні. З вересня 1728 — президент 
Військ, колегії і член Верховної 
таємної ради. За царювання Анни 
Іванівни зазнав опали. 
ГОЛЙЦИНА ШАР — зона верх¬ 
ньої мантії Землі, що характери¬ 
зується найвищим у мантії зна¬ 
ченням градієнта швидкості по¬ 
ширення сейсмічних хвиль. Зумов¬ 

лений різким збільшенням у цій 
зоні густини зі зміною структури 
речовини під впливом зміни з 
глибиною фіз. умов. Виявив Б. Б. 
Голицин 1915, вивчаючи залеж¬ 
ність кутів виходу сейсміч¬ 
ної радіації від епіцентральної від¬ 
далі. За сучас. оцінками, Г. ш. 
міститься в інтервалі глибин 400— 
900 км. Див. також Геосфери. 

Г. М. Бугаєвський. 

голіАф — за біблійною леген¬ 
дою^ велетень-силач із племені фі¬ 
лістимлян. Загинув у поєдинку 
з Давидом. Переносно — фі¬ 
зично дужа людина, що хизується 
своєю силою. 
ГОЛІНАСТІ — ряд птахів. Те са¬ 
ме, що й лелекоподібні. 
ГОЛІНКА, гомілка — 1) У людини 
— частина нижньої кінцівки між 
стегном і стопою. Скелет Г. ста¬ 
новлять велика і мала гомілкові 
кістки, з’єднані на кінцях суглоба¬ 
ми і зв’язками, а на протягу — 
міжкістковою перетинкою. М’язи 
Г. поділяють на 3 групи: м’язи 
передньої поверхні Г.— вони роз¬ 
гинають стопу і пальці; м’язи 
зовн. поверхні Г., що повертають 
стопу всередину і згинають її; 
м’язи задньої поверхні Г.— зги¬ 
нають стопу і пальці (найсильні- 
шим є литковий м'яз). Кровопоста¬ 
чання Г. здійснюється з гілок під¬ 
колінної артерії; відтікає кров 
по передній і задній великогоміл¬ 
ковій вені. Іннервується Г. вели 
когомілковим і загальним малого¬ 
мілковим нервами. 
2) У членистоногих — членик но¬ 
ги, нерухомо з’єднаний зі стегном 
(у комах) або з колінним члени¬ 
ком (у павукоподібних), що має на 
кінці лапку. 
ГОЛГНСЬКИЙ Марцин (рр. н. і 
см. невід.)—польський хроніст 
17 ст. Залишив записки, які охоп¬ 
люють події 1648—54 і подають цін¬ 
ні відомості з історії України. 
Певний інтерес становлять повідом¬ 
лення про Пилявецьку битву 1648 
та виступи українських і біло¬ 
руських селян проти польської 
шляхти. 
голкй у тварин — тверді різно¬ 
манітні утвори, що входять до 
складу внутрішнього скелета (губ¬ 
ки, кишковопорожнинні) або ви¬ 
ступають над поверхнею тіла; 
виконують головним чином опорну 
і захисну функції. У губок Г., 
або спікули,— вапнякові чи крем¬ 
неземні утвори; у більшості киш¬ 
ковопорожнинних і голкошкірих 
Г.— вапнякові утвори. Костисті 
риби (окунь, йорж та ін.) мають 
Г., або колючки, що утворюють 
кісткові промені плавців. Г. у 
деяких ссавців (єхидна, їжак та 
ін.) являють собою видозмінене 
волосся. 
ГбЛКОВИЙ МИС, Агульяш — 
мис на Пд. Африки, крайня пд. 
точка материка (34° 52' пд. широ¬ 
ти і 19° 59' сх. довготи). 
ГОЛКбНДА — феодальна держа¬ 
ва в Індії, що існувала 1512—1687. 
Столицею її була фортеця Голкон- 
да, а після 1589 — м. Бхагна- 
гар (пізніше перейменовано на 
Гайдарабад). Г. славилася високо 
розвинутими ремеслами та гірни¬ 
чорудними промислами (особливо 
видобуванням алмазів). У 1687 Г. 
захопили Великі Моголи. 

ГОЛКОНДА 

П. І. Голиков. 

Б. Б. Голицин. 

6 УРЕ, г. 3. 
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ГОЛКОТЕРАПІЯ 

Дж. Голлан. 

Головатень руський: 
1 — нижня і верхня час¬ 
тини рослини; 2 — сі¬ 
м’янка; З — квітка з 
обгорткою. 

ГОЛКОТЕРАПІЯ, акупунктура — 
метод лікування різних захворю¬ 
вань введенням у тканини організ¬ 
му спеціальних металевих голок 
різної довжини через певні точки 
на поверхні тіла. На тілі людини 
відомо бл. 700 таких точок, з яких 
150 «активних». Вони відзначають¬ 
ся найбільшою больовою чутливіс¬ 
тю та активністю процесів обміну, 
найвищим електричним потен¬ 
ціалом і найнижчим електрошкір- 
ним опором. При введенні голок у 
ці точки відчуття, що виникають, 
залежать від виду захворювання, 
обраної точки, способу введення 
і витягання голки. Звичайно при¬ 
значають 10—15 сеансів Г., які 
провадять через день або щодня. 
В разі необхідності курс лікуван¬ 
ня повторюють. Г. є одним з мето¬ 
дів кит. нар. медицини («чжень- 
цзю»). При ряді захворювань, за¬ 
лежно від стану хворого, Г. по¬ 
єднують з припіканням, для 
якого застосовують спресовані з 
сухого полину сигарети (метод 
«цзю»). 
ГОЛКОШКІРІ (ЕсЬіпосіегтаса) — 
тип безхребетних тварин. Тіло 
(довж. від кількох мм до 5 м) має 
вигляд зірки, огірка, кулі тощо, 
у дорослих характеризується про¬ 
меневою (найчастіше п’ятипроме- 
невою) симетрією. Скелет Г. скла¬ 
дається з вапнякових пластинок, 
часто з шипами чи голками, що 
виступають на поверхні тіла. Най¬ 
характернішим у будові Г. є амбу- 
лакральна система — заповнені 
рідиною канали, з якими зв’язані 
численні амбулакральні ніжки — 
органи руху, що в деяких кла¬ 
сів Г. набули вигляду щупалець 
і виконують функції органів ди¬ 
хання або почасти дотику. Г. ма¬ 
ють вторинну порожнину тіла. 
Розмноження переважно статеве. 
Личинка — диплеврула. Розвиток 
з метаморфозом. Живляться рос¬ 
линною їжею, органічним детри¬ 
том, дрібними тваринами; морсь¬ 
кі зірки поїдають риб, молюсків, 
великих ракоподібних та ін. тва¬ 
рин, чим завдають шкоди мор. 
промислу. Бл. 6 тис. видів, по¬ 
ширених переважно в морях з ви¬ 
сокою солоністю води. В СРСР у 
Балтійському м.— 2 види, у Чор¬ 
ному — 4. Розрізняють 5 сучас. 
класів Г.: морські зірки, офіури, 
морські їжаки, голотурії, морські 
лілії. У викопному стані відомі 
з нижнього кембрію. 

О. П. Маркевич. 

ГбЛЛАН (Соїіап) Джон (2.ІУ 
1911, Едінбург — 5.ІХ 1977, Лон¬ 
дон) — діяч англійського й між- 
нар. комуністичного руху. Член 
Компартії Великобританії (КПВ) 
з 1927. Н. в сім’ї робітника. В 
1935—40 — нац. секретар комсо¬ 
молу Великобританії. В 1935—75— 
член ЦК (з 1943 — Виконкому) 
КПВ; 1940—75 — член Політбю- 
ро (з 1943 — Політ, к-ту) КПВ. 
У 1956—75 — генеральний секре¬ 
тар КПВ. У 1957—62 — гол. ре¬ 
дактор теоретичного журн. КПВ 
«Марксізм тудей» (« Марксизм 
сьогодні»). Автор праць з питань 
брит. політ, системи, робітн. руху, 
діяльності КПВ. 
Те.: Рос. перекл.— Коммунистьі 
Великобритании в борьбе за соцна- 
лизм. М., 1968. 

ГОЛЛАНДІЯ — неофіційна назва 
Нідерландів. 
ГОЛЛАНДСЬКА МбВА — тради¬ 
ційна назва мови основного насе¬ 
лення Нідерландів (за назвою ні¬ 
дерландських провінцій — Пів¬ 
нічної й Південної Голландії). 
Див. Нідерландська мова. 
ГОЛЛАНДСЬКА ПОРбДА ве- 
ликої рогатої худоби — одна з дав¬ 
ніх порід молочного напряму. Ви¬ 
ведена в Голландії. Розрізняють 
три відріддя Г. п.: власне гол¬ 
ландське, або фризьке, чорно- 
рябої масті; гронінгенське, чорної 
й червоної мастей, білоголове; 
маас-рейн-ізельське, червоно-ря¬ 
бої масті. Найпоширеніша — 
фризька худоба. Тулуб у неї ши¬ 
рокий, глибокий, з добре розвине¬ 
ною задньою частиною. Вим’я 
велике з правильно розміщеними 
дійками. Жива маса корів 550— 
750 кг, бугаїв — до 1000 кг. Серед¬ 
ньорічний надій молока 4500 кг 
жирністю 4%. Г. п. поширена в 
Нідерландах (бл. 70%), НДР, 
ФРН, СІЛА, Великобританії, Шве¬ 
ції, Італії, Югославії та ін. В СРСР 
Г. п. використовувалась при виве¬ 
денні чорно-рябої, холмогорської, 
тагільської, аулієад'инської, бесту- 
жевської та ін. порід. 
ГОЛЛАНДСЬКЕ мистецтво — 
мистецтво Нідерландів з поч. 17 ст. 
ГОЛЛАНДЦІ — нація, основне на¬ 
селення Нідерландів. Живуть та¬ 
кож у СНІ А, Канаді, Вест-Індії, 
Індонезії та ін. країнах. Заг. чи¬ 
сельність Г.— 14 млн. чол. (1975). 
Говорять нідерландською мовою. 
Більшість віруючих — протестанти 
(кальвіністи, баптисти та ін.), є 
католики та ін. Г. сформувалися в 
народність у 14—15 ст. в результа¬ 
ті змішання герм, племен фризів, 
саксів, батавів, франків з кель¬ 
тами. В 16 ст. Г. консолідувалися 
в націю, до складу якої ввійшла 
більша частина фризів і фламанд¬ 
ців, які жили в межах Нідерлан¬ 
дів. Значна частина Г. працює в 
пром-сті. Осн. заняття нечислен¬ 
ного сільс. населення — м’ясо- 
мол. тваринництво, городництво, 
квітникарство (вирощування тюль¬ 
панів на експорт), рибальство, 
худож.-кустарні промисли (виши¬ 
вання, мереживо). До Г. близькі 
мовою, походженням і культурою 
фламандці. Про історію, г-во і 
культуру Г. див. Нідерланди. 
Літ.: Народьі зарубежной Европьі, 
т. 2. М., 1965. 
ГОЛ ДЕНДЕР (Ноііепсіег) Тадеуш 
(ЗО.У 1910, Лежайськ — 31.У 1943, 
Варшава ) — польський поет, жур¬ 
наліст і перекладач. У 1932— 
34 — один із засновників і редак¬ 
торів львівських журналів польс. 
мовою «Вчорай, дзісь, ютро»(«Вчо¬ 
ра, сьогодні, завтра») і «Сигнали», 
в яких вміщував матеріали про 

польс.-укр. літ. зв’язки. Надруку¬ 
вав кілька статей на цю тему. 
В 1936 підготував антологію укр. 
поезії у власних перекладах 
(вид. 1972). Учасник Антифа¬ 
шистського конгресу діячів ку¬ 
льтури 1936 у Львові. Переклав і 
1938 надрукував кілька віршів 
Т. Шевченка. Після окупації Льво¬ 
ва нім. фашистами переїхав до 
Варшави. За участь у Русі Опору 
розстріляний гітлерівцями. Автор 
збірок віршів «Час, який проми¬ 
нув» (1936), «Люди і пам’ятники» 
(1938), «Вірші. Сатири. Фрашки» 
(вид. 1949), редактор і один з авто¬ 
рів «Воєнних анекдотів і дотепів» 
(видано підпільно, 1943). 

_ , В. Т. Полек. 
ГОЛЛІВУД — район м. Лос- 
Анджелеса в штаті Каліфорнія 
у США (до 1910 — самостійне 
місто). Як осередок для зйомок 
фільмів С. Де Мілля і Д.-У. Гріф- 
фіта був відкритий 1908—10. 
У 1913—15 Г. став центром кіно- 
промисловості США. У 20-х рр. 
виникли діючі й тепер кінокомпанії 
«Метро-Голдвін-Майєр», «20 сто¬ 
ліття — Фокс», «Парамаунт», 
«Уорнер бразерс», «Коламбія», 
«РКО». В Г. склались осн. риси 
амер. кінематографії: система «кі¬ 
нозірок», стандартизація кінодра¬ 
матургії, конвейєрне вироби, філь¬ 
мів. Поряд з цим у Г. в різні часи 
працювали такі прогресивні митці, 
як Ч. Чаплін, Е. Штройгем, К. Ві- 
дор, Дж. Форд, У. Уайлер, Ф. 
Капра, які порушували гострі со¬ 
ціальні проблеми. Реакційність 
керівництва кінокомпаній, низький 
худож. рівень продукції, втрата 
ними монополії на кінопрокат, кон¬ 
куренція телебачення, а також не¬ 
залежних кінодіячів, зосередже¬ 
них у Нью-Йорку, призвели до кри¬ 
зи Г., особливо в 50—60-х рр. В 
70-х рр. Г. активізував свою діяль¬ 
ність, випускаючи переважно філь- 
ми-видовища, покликані відвертати 
увагу трудящих від сучас. соці¬ 
альних питань. 
Літ.: Соболев Р. П. Голливуд. 60-е 
годьі. М.. 1975. 

ГОЛЛЬ (Саиііе) Шарль де (22.Х1 
1890, Лілль — 9.XI 1970, Колом- 
бе-ле-Дез-Егліз) — французький 
політ., держ. і військ, діяч, ге¬ 
нерал (1940). Учасник 1-ї світо¬ 
вої війни. В 1921—32 — на викла¬ 
дацькій і штабній роботі, 1932— 
36 — генеральний секретар Вищої 
ради оборони Франції, 1937—39 — 
командир танкового полку. На поч. 
2-ї світової війни командував ди¬ 
візією. Після капітуляції Фран¬ 
ції 1940 очолив у Лондоні к-т 
«Вільна Франція» (з 1942 — 
«Франція, що бореться»). В 1943— 
44 — голова Франц. к-ту нац. виз¬ 
волення, створеного в Алжірі. 
В 1944—46 — глава франц. уря¬ 
ду (тимчасового до листопада 1945). 
10.XII 1944 Г. підписав у Моск¬ 
ві Договір про союз і взаємну до¬ 
помогу між СРСР і Францією. В 
1947—53 — керівник заснованої 
ним партії «Об’єднання франц. 
народу». В 1958 нац. збори Фран¬ 
ції призначили Г. прем’єр-мініст¬ 
ром. Був ініціатором створення 
конституції П'ятої республіки, 
яка значно розширила права пре¬ 
зидента. В 1959—69 — президент. 
Підписав Евіанські угоди 1962 про 
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самовизначення Алжірської Рес¬ 
публіки. У зовн. політиці сприяв 
відродженню незалежного міжнар. 
курсу Франції. В 1966—67 доміг¬ 
ся виходу країни з воєнної орг-ції 
НА ТО. В серед. 60-х рр. прийшов 
до висновку про необхідність пе¬ 
регляду політики «холодної вій¬ 
ни» та нормалізації відносин з 
соціалістичними країнами. Вніс 
значний вклад у розвиток відно¬ 
син і співробітництва між СРСР та 
Францією на принципах мирного 
співіснування. В 1966 під час ві¬ 
зиту в СРСР відвідав Рад. Укра¬ 
їну. Автор праць з воєнної історії 
та теорії. 
Те.: Рос. перекл.— Военньїе ме- 
муарьі, т. 1—2. М., 1957—60. 
Літ.: Молчанов Н. Н. Генерал де 
Голль. М., 1975. В.П.Меньшов. 
ГОЛОВИ — селище міського ти¬ 
пу Ковельського р-ну Волинської 
обл. УРСР. Залізнична станція. 
3,4 тис. ж. (1978). Плодоконсерв¬ 
ний, цегельний з-ди, дільниця 
Луцької ф-ки «Побутова хімія», 
комбінат побутових підприємств, 
льононасіннєва станція. Середня 
та музична школи; поліклініка. 
Будинок культури, кінотеатр, 
З б-ки. Архіт. пам’ятки: кам’яна 
башта (18 ст.), костьол (1-а пол. 
18 ст.) та церква (1783). Г. відомі 
з середини 16 ст. 
ГОЛОБОРОДЬКО Олександр 
Олександрович (н. 28.IX 1938, Дні¬ 
про дзержинськ) — російський рад. 
актор, засл. арт. УРСР (з 1967). 
Член КПРС з 1973. Закінчив Київ, 
ін-т театр, мистецтва ім. І. Кар- 
пенка-Карого (1960). В 1960—76 
(з перервою) — в Крим. рос. 
драм, театрі ім. М. Горького (Сім¬ 
ферополь), з 1976 — в Малому 
театрі. Ролі: Федір Іоаннович 
(«Цар Федір Іоаннович» О. Тол- 
стого), Дон Жуан («Камінний гос¬ 
подар» Лесі Українки), Террачіні 
(«Пам’ять серця» Корнійчука), 
Рюї Б лаз і Дон Сезар («Рюї Б лаз» 
Гюго), Річард III (однойменна тра¬ 
гедія Шекспіра) та ін. Знімається 
в кіно. Держ. премія СРСР, 1977. 
ГОЛОБУЦЬКИЙ Володимир 
Олексійович (н. 15 (28).VII 1903, 
с. Великий Бір, тепер Суразького 
р-ну Брянської обл.] — укр. рад. 
історик, доктор історичних наук 
(з 1948), професор (з 1949). Член 
КПРС з 1950. В 1930 закінчив 
га-т у Ростові-на-Дону. В 1935— 
71 працював у вузах РРФСР і 
України, зокрема 1961—71 — 
зав. кафедрою Київ, ін-ту народ¬ 
ного господарства. Одночасно 
1947—61 і з 1974 — в Ін-ті істо¬ 
рії АН УРСР. Осн. досліджен¬ 
ня з соціально-екон. та політ, істо¬ 
рії України 15—19 ст., гол. чин. 
історії укр. козацтва й визвольної 
війни укр. народу 1648—54. На¬ 
городжений орденом Трудового 
Червоного Прапора, медалями. 
Те.: Черноморское казачество. К., 
1956; Запорожское казачество. К., 
1957; Запорізька Січ в останні часи 
свого існування. 1734—1775. К., 1961; 
Дипломатическая история освободи- 
тельной войньї украинского народа 
1648—1654 гг. К., 1962; Економічна 
історія Української РСР. Дожовтне¬ 
вий період. К., 1970. 
ГОЛОВА — передній або верхній 
відділ тіла рухливих тваринних 
організмів, у якому містяться ви¬ 
щі відділи нервової системи, дея¬ 
кі чуттів органи, а також почат¬ 

кові відділи травної системи 
і дихальної системи (див. Дихання 
органи). У вищих тварин і людини 
Г. має міцний череп і складається 
з лицьової і мозкової частин. У 
ній міститься головний мозок. 
Він виконує найскладніші функ¬ 
ції, включаючи мислення (у люди¬ 
ни). В Г. розміщені рівноваги орга¬ 
ни, ендокринні залози (див. 
Внутрішня секреція) — гіпофіз, 
епіфіз, а також нюху органи, зору 
органи, слуху органи, початкові 
відділи травної системи, зокрема 
жувальний апарат, слинні залози, 
верхні дихальні шляхи, голосовий 
апарат тощо. Ступінь рухливості 
Г. у різних тварин різний. 

А.П.Ромоданов. 
ГОЛОВАНГВСЬК — селище мі¬ 
ського типу Кіровоградської обл. 
УРСР, райцентр, за 6 км від за¬ 
лізничної ст. Голованівськ. 6,7 
тис. ж. (1978). Перша згадка про 
населений пункт належить до 
1764 (є припущення, що назва по¬ 
ходить від імені гайдамацького 
ватажка Голованя). В 1905—07 
у Г. відбувалися сел. заворушен¬ 
ня. Рад. владу проголошено в січ¬ 
ні 1918. Пром. і хлібний комбіна¬ 
ти, маслозавод, цегельня, лісгосп- 
заг, райсільгосптехніка, комбінат 
побутового обслуговування. Се¬ 
редня школа, сільс. профес.-тех. 
уч-ще, лікарня. Будинок культу¬ 
ри, кінотеатр, 3 бібліотеки. 
голованГвський Сава Ов- 
сійович [н. 16 (29). V 1910, с. Єлиза- 
ветградка, тепер смт Олександ- 
рівського р-ну Кіровоградської 
обл.] — український рад. поет 
і драматург. Член КПРС з 1942. 
Навчався в Одес. та Харків, с.-г. 
ін-тах. Перша зб. поезій «Кіньми 
залізними» (1927). В роки Великої 
Вітчизн. війни — військ, корес¬ 
пондент. Г.— автор понад ЗО збі¬ 
рок поезій, романів «Тополя на 
тому березі» (1965), «Корсунь» 
(1972), оповідань і нарисів, п’єс 
«Смерть леді Грей» (1934), «Марія» 
(1936), «Сонячна сторона» (1955), 
«Дальня луна» (1967) та ін. Драм, 
поема «Поетова доля» (1939) при¬ 
свячена Т. Шевченкові, трагедія 
про народовольців «Перший грім» 

(1956). Працює в галузі перекладу 
з літератур братніх республік і за¬ 
рубіжних країн. Нагороджений ор¬ 
денами Червоного Прапора, Віт¬ 
чизняної війни 2-го ступеня. 
Те.: Драми. К., 1958; 35 літ. К., 1963; 
Люстро. К., 1971; П'єси. К., 1973; 
Тополя на тому березі, кн. 1 — 2. К., 
1976; Від нашого кореспондента. К., 
1977; Рос. перек л.— Стихи. М., 
1966; Опьіт. М., 1972; Избранное. 
М., 1978. П. П. Хропко. 

голованГвський рай6н — 
на Зх. Кіровоградської обл. УРСР. 
Утворений 1923. Пл. 1,0 тис. км2. 
Нас. 45,7 тис. чол. (1978). В райо¬ 
ні — 51 населений пункт, підпо¬ 
рядкований 2 селищним і 14 сільс. 
Радам народних депутатів. 
Центр —смт Голованівськ. Поверх¬ 
ня району в основному рівнинна; 
окремі відроги Придніпровської 
височини. Корисні копалини: за- 
лізонікелеві руди, граніти, глини 
тощо. Річки: Південний Буг, Ят- 
рань. Грунти чорноземні. Район 
лежить переважно в лісостеповій 
зоні. Лісів (дуб, граб, клен, ясен)— 
12,1 тис. га. Гол. підприємства: 
побузькі нікелевий і плодоовоче¬ 
вий, Перегонівський цукр., Межи- 
річківський спиртовий з-ди, го- 
лованівські маслоробний з-д, хліб¬ 
ний комбінат. Комбінат побут, 
обслуговування (Голованівськ) і 
2 будинки побуту. Спеціаліза¬ 
ція с. г.— землеробство зерново- 
буряківничого і тваринництво 
м’ясо-мол. напрямів. С.-г. угіддя 
1977 становили 74,5 тис. га, в т. ч. 
орні землі — 71,3 тис. га. Гол. 
культури: пшениця, цукр. буряки, 
соняшник, овочі. В Г. р.— 11 кол¬ 
госпів, радгосп, райсільгосптех¬ 
ніка. Залізничні станції: Голова¬ 
нівськ, Ємилівка, Нікель Побузь- 
кий. Автошляхів — 297 км, у т. ч. 
3 твердим покриттям — 224 км. У 
районі — 32 заг.-освітні, 2 муз. і 
спортивна школи, сільс. профес.- 
тех. уч-ще, 51 лік. заклад, у т. ч. 
6 лікарень. 19 будинків культури, 
21 клуб, кінотеатр, 36 кіноустано¬ 
вок, 37 б-к. У с. Красногірці Г. р.— 
меморіальний музей, присвячений 
діяльності підпільної комсомоль¬ 
ської організації <Спартак>\ у 
с. Грузькому народився укр. рад. 
співак В. Ф. Козерацький. В Г. р. 
видається газ. «Комуністична пра¬ 
ця» (з 1932). А. А. Касуркін. 

ГОЛОВАНОВ Микола Семенович 
[9 (21 ).І 1891, Москва — 28.VIII 
1953, там же] — російський 
рад. диригент, піаніст, композитор 
і педагог, нар. арт. СРСР (з 1948). 
У 1914 закінчив Моск. консерва¬ 
торію (1925—29, 1943—48 — профе¬ 
сор). У 1919—28 та 1930—36 — ди¬ 
ригент, 1948—53 — гол. диригент 
Великого театру СРСР, одночасно 
з 1937 — гол. диригент і худож. 
керівник Великого симф. оркест¬ 
ру Всесоюзного радіокомітету. 
Вистави: «Борис Годунов» (1948), 
«Хованщина» (1950) Мусоргсько- 
го, «Садко» (1949) Римського-Кор- 
сакова. Автор 2 опер, симфонії, 
романсів. Нагороджений ордена¬ 
ми Леніна, Трудового Червоного 
Прапора, медалями. Держ. пре¬ 
мія СРСР, 1946, 1949, 1950, 1951. 
ГОЛОВАНОВ Олександр Євгено¬ 
вич [25.VII (7.VIII) 1904, Нижній 
Новгород — 22.IX 1975, Москва] 
— рад. військовий діяч, Головний 
маршал авіації (1944). Член КПРС 

ГОЛОВАНОВ 

Ш. де Голль. 

С. О. Голованівський. 

М. С. Голованов. 

О. Є. Голованов. 
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в. О. Головань. 

Я. Ф. Головацький. 

О. О. Головачов. 

П. Я. Головачов. 

з 1929. В Рад. Армії з 1919. Учас¬ 
ник громадян, війни. З 1924 пра¬ 
цював в органах ОДПУ, 1933—41— 
в системі Цивільного повітр. фло¬ 
ту. В 1939—40 брав участь у боях 
на р. Халхін-Голі та в рад.-фінл. 
війні. З 1941 — командир авіади- 
візії, з 1942 — команд, далекосяж¬ 
ною авіацією, з 1944 — 18-ю по¬ 
вітр. армією. Після війни — на 
відповідальних посадах у ВПС 
Рад. Армії. В 1950 закінчив Вищу 
військ, академію. З 1953 — в за¬ 
пасі. Нагороджений 2 орденами 
Леніна, 3 орденами Червоного 
Прапора, ін. орденами, медалями. 
ГОЛОВАНЬ є вгенія Олексіївна 
(н. 15.XII 1925, с. Веселий Кут, 
тепер Шполянського р-ну Черкась¬ 
кої обл.) — голова колгоспу ім. 
М. І. Калініна с. Тишківки Добро- 
величківського р-ну Кіровоградсь¬ 
кої обл., Герой Соціалістичної 
Праці (1973). Член КПРС з 1957. 
До обрання (1965) головою колгос¬ 
пу працювала гол. зоотехніком. 
Делегат XXIV з’їзду КПРС. Деле¬ 
гат XXIII і XXV з’їздів Компартії 
України. Нагороджена 2 ордена¬ 
ми Леніна, ін. орденами, медалями. 

1. Г. Братпченко. 
ГОЛОВАТЕНЬ (ЕсЬіпорз) — рід 
рослин род. складноцвітих. Бага¬ 
торічні, рідше однорічні трави з ко¬ 
лючими перисторозсіченими лист¬ 
ками. Квітки двостатеві, трубча¬ 
сті, в одноквіткових кошиках, зі¬ 
браних у кулясті суцвіття; голубі, 
білі. Плід — сім’янки. Бл. 80 
видів, поширених у Європі, Аф¬ 
риці та Азії, гол. чином у помір¬ 
ному поясі. В СРСР — 50 видів, 
з них в УРСР — 4. Г. здебільшо¬ 
го рослини степів; багато видів — 
медоноси. Для Лісостепу і Степу 
УРСР характерні: Г. кругло¬ 
головий (Е. зрЬаегосерЬаІиз) 
і Г. р у с ь к и й (Е. гіЬго). В пло¬ 
дах останнього є алкалоїд ехіноп- 
син, отруйний для великої рогатої 
худоби і коней. Деякі види Г. ви¬ 
рощують як декоративні. Іл. с. 82. 
ГОЛОВАТИЙ Антон Андрійович 
[р. н. невід.— 8 (19).ІІ 1797] — 
кошовий отаман Чорноморського 
козацького війська (1797). В 1787 
за дорученням царського уряду Г. 
разом із запорізьким старшиною 
С. Білим формував Військо вір¬ 
них козаків, 1/88 перейменоване 
на Чорномор. козац. військо. Був 
V ньому військ, суддею, а потім 
кошовим отаманом. Під час рос.- 
гур. війни 1787—91 очолював фло¬ 
тилію і піхоту Чорномор. козац. 
війська. У перс, поході 1796—97 
командував двома полками чорно¬ 
мор. козаків^у складі рос. армії. 
ГОЛОВАТИЙ Ферапонт Петро¬ 
вич [24 V. (5. VI) 1890, с. Воскре- 
сенськ, тепер с. Перше Травня Гре- 
бінківського р-ну Полтавської 
обл.— 25.VII 1951, с. Степне, те¬ 
пер смт Совєтського р-ну Саратов¬ 
ської обл.] — колгоспник, один з 
ініціаторів всенар. патріотичного 
руху по збиранню коштів у фонд 
Рад. Армії під час Великої Вітчиз¬ 
няної війни 1941—45, Герой Соціа¬ 
лістичної Праці (1948). Член Ко¬ 
муністичної партії з 1944. В грудні 
1942 і в травні 1944 вніс власні 
заощадження на будівництво бо¬ 
йових літаків. З 1946 — голова 
колгоспу «Стахановець* (Сарат. 
область). 

ГОЛОВАТЙЖ Євген Іванович (н. 
28.IX 1938, с. Лозовата Липовець- 
кого р-ну Вінницької обл.) — укра¬ 
їнський рад. режисер, засл. діяч 
мист. УРСР (з 1977). Член КПРС 
з 1976. Закінчив Київ, ін-т театр, 
мист. ім. І. Карпенка-Карого 
(1961). Працював у театрах Мико¬ 
лаєва, Алма-Ати, Дніпропетровсь¬ 
ка. З 1971 — режисер Донец. обл. 
рос. ТЮГу, з 1976 — гол. режисер 
Донец. укр. муз.-драм, театру ім. 
Артема. Вистави: «Тримайся, Альо- 
шоі* (за романом Микитенка «Вур¬ 
кагани ь), «Сміливі не вмирають* 
Собка, «Оптимістична трагедія* 
Вс. Вишневського, «Одна ніч» Гор- 
батова, «Піднята цілина* за Шоло- 
ховим, «Дуенья* Шерідана та ін. 
ГОЛОВАЦЬКИЙ Іван Федоро¬ 
вич (криптонім — И; 1814—99) — 
український громадський діяч і 
журналіст, брат Я. Ф. Головаць- 
кого. Тривалий час жив у Відні, 
де здобув вищу мед. освіту. Видав 
альманах «Вінок русинам на об¬ 
жинки> (т. І—2, 1846—47). У 
1849—50 був співробітником ре¬ 
дакції газ. <Галичо-руський віс¬ 
ник, 1850—51 — відповідальним 
редактором австр. урядової газ. 
«Вісник... русішів Австрійської 
держави*. Читав лекції з рос. мо¬ 
ви у Віденському ун-ті, був чле¬ 
ном орг-ції москвофільського 
(див. «Москвофіли*) напряму «Лі¬ 
тературний заклад* у Пряшеві. 
ГОЛОВАЦЬКИЙ Яків Федорович 
(17.Х 1814, с. Чепелі, тепер Бро- 
дівського р-ну Львівської обл.— 
13. V 1888, Вільно) — українсь¬ 
кий поет, учений і педагог. Закін¬ 
чив Львів, ун-т (1841). З 1848 — 
професор укр. мови та л-ри Львів, 
ун-ту, з 1849 — ректор цього ун-ту. 
В 1867 переїхав до Росії, жив у 
м. Вільні. Разом з М. Шашкеви- 
чем та І. Вагилевичем входив до 
прогресивного літ. гуртка «Руська 
трійця*, що видав альманах «Ру¬ 
салка Дністровая> (1837), в якому 
Г. опублікував кілька поезій. У 
1846 у зб. «Вінок русинам на об¬ 
жинки* надрукував 20 серб. нар. 
пісень у перекладі укр. мовою. 
Г. належить багато філологічних 
праць («Розправи о язиці южно- 
руськім і його нарічіях*, 1848; 
«Граматика руської мови*, 1849, та 
ін.), статей з питань історії, фоль¬ 
клору, етнографії, археології, 
розвитку освіти в Галичині. У сво¬ 
їх творах пропагував ідею єдності 
всього укр. народу, обстоював роз¬ 
виток укр. л-ри нар. мовою. В 
50-х рр. перейшов у табір реак¬ 
ції, став прихильником слов’яно¬ 
фільських ідей. Найважливішою 
працею Г. є зб. «Народньїе песни 
Галицкой и Угорской Руси* (кн. 
1—4. М., 1878). 
Те.: Твори. Львів, 1913; [Твори]. 
В кн.: Письменники Західної України 
ЗО—50-х років XIX ст. К., 1965. 
Літ.: Франко І. Нарис історії укра¬ 
їнсько-руської літератури до 1890 р. 
Львів, 1910; Гуменюк М. П., Крав¬ 
ченко Є. Є. М. Шашкевич, І. Вагиле- 
вич, Я. Головацький. Бібліографіч¬ 
ний покажчик. Львів, 1962. 

Ф. П. Погребенник 

ГОЛ О В АЧ (З В Олександр Олексі¬ 
йович [27.XI (10.XII) 1909, селище 
Любохна, тепер смт Дятьковсько- 
го р-ну Брянської обл.— 6.III 1945, 
район Логау, Сілезія] — рад. вій¬ 
ськовослужбовець, полковник, дві¬ 

чі Герой Рад. Союзу (1944, 1945). 
Член Комуністичної партії з 1931. 
В Рад. Армії з 1929. В 1932 закін¬ 
чив військ, школу ім. ВЦВК. Уча¬ 
сник рад.-фінл. війни 1939—40. 
Під час Великої Вітчизн. війни 
1941—45 командував стрілецьким 
полком, мотострілецькою брига¬ 
дою на Зх. і 1-му Укр. фронтах. 
Загинув у бою. Нагороджений ор¬ 
деном Леніна, 3 орденами Черво¬ 
ного Прапора, ін. орденами, ме¬ 
далями. 
ГОЛОВАЧІВ Павло Якович 
[2 (15).ХІІ 1917, с. Кошелево, те¬ 
пер Буда-Кошелевського р-ну Го¬ 
мельської обл.— 2. VII 1972, 
Мінськ] — рад. військовий льот¬ 
чик, генерал-майор авіації, двічі 
Герой Рад. Союзу (1943, 1945). 
Член КПРС з 1943. В Рад. Армії 
з 1938. В 1941—45 як командир 
ланки, ескадрильї воював на Пд.- 
Зх., Гід., Сталінградському, 4-му 
Укр., 1 і 3-му Білорус, фронтах. 
Зробив 457 бойових вильотів, осо¬ 
бисто збив 26 літаків. У 1951 закін¬ 
чив Військ.-повітр. академію, 
1959 — Академію Генштабу. Наго¬ 
роджений 2 орденами Леніна, 6 
орденами Червоного Прапора, ін. 
орденами, медалями. 
ГбЛОВЕНЬ, клень (Ьеисізсиз се- 
рЬаІиз) — прісноводна риба родини 
коропових. Довж. тіла до 50—80 

Головень. 

см, маса до 4 (іноді до 8) кг. Голо¬ 
ва товста з широким плескатим 
лобом (звідси назва). Тіло вкрите 
великою лускою. Спина темно-зе¬ 
лена, боки сріблясті. Поширений 
у річках Європи і Перед. Азії; в 
УРСР — у невеликій кількості — 
майже в усіх річках. Статевозрі¬ 
лим стає на 3—4-му році життя. 
Живиться комахами, їхніми водя¬ 
ними личинками, іноді — дрібного 
рибою. Нерест — у квітні — трав¬ 
ні. Відкладає до" 200 тис. ікри¬ 
нок. Промисл. значення невелике; 
об’єкт спортивного рибальства. 
ГОЛОВЙНСЬКЕ РОДбВИЩЕ 
ЛАБРАДОРЙТІВ — у Черняхів- 
ському р-ні Житомирської обл. 
УРСР. В геол. будові родовища 
беруть участь піщано-глинисті від¬ 
клади антропогенового віку і кри¬ 
сталічні породи докембрію. Лаб¬ 
радорит темно-сірий до чорного, 
нерівномірно-груоозернистий, пор- 
фіровидний. Порфіровидні виді¬ 
лення представлені кристалами 
плагіоклазу з іризацгею в яскраво- 
синіх і синьо-блакитних тонах. 
Об’ємна маса лабрадориту 2840 
кг/м2, межа міцності при стискан¬ 
ні 1144 — 1305 кг/см2. Родовище 
розробляє Головинське кар’єро- 
управління тресту «Житомирне- 
рудпром» М-ва пром-сті буд. ма¬ 
теріалів УРСР. Лабрадорит ви¬ 
користовують як облицьовуваль¬ 
ний матеріал, для спорудження 
пам’ятників і монументів. Лаб¬ 
радорит цього родовища викори- 
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стано при спорудженні Мавзолею 
В. І. Леніна. 

К. О. Суходольський. 

ГОЛОВІ Н Павло Васильович 
[21.VI (З.УІІ) 1885, с. Іжевське, 
тепер Спаського р-ну Рязанської 
обл.— 22.1 1964, Київ] — рад. 
хімік-технолог, чл.-кор. АН УРСР 
(з 1939), засл. діяч науки і техні¬ 
ки УРСР (з 1951). Член КПРС з 
1922. В 1914 закінчив Моск. ви¬ 
ще тех. училище. У 1922—32 ви¬ 
кладав у Моск. хіміко-технологіч- 
ному ін-ті ім. Д. І. Менделєєва. 
З 1939 до 1961 працював в Ін-ті 
органічної хімії АН УРСР. Водно¬ 
час очолював кафедру цукристих 
речовин у Київ, технологічному 
ін-ті харч, пром-сті. Осн. праці 
присвячені технології і мето¬ 
дам контролю в харч, пром-сті, 
дифузії, кристалізації в цукр. 
вироби., очищенню цукр. соків 
тощо. Нагороджений орденами 
Леніна та «Знак Пошани». 
ГОЛОВГН Федір Олексійович 
г 1650—ЗО. VII (10. VIII) 1706] — 
російський дипломат і держ. діяч, 
генерал-адмірал (1700), граф (з 
1702). Підписав з Китаєм Нерчин- 
ський договір 1689. Брав участь 
у створенні рос. флоту і регуляр¬ 
ної армії. В 1699 Г.— нач. Військ.- 
Мор. приказу, з 1700 — Посольсь¬ 
кого, а також підпорядкованого 
йому Малоросійського приказів, 
що відав тоді управлінням Лівобе- 
реж. України. Під керівництвом Г. 
1703—05 визначено рос.-тур.кордон 
на Кубані і Наддніпрянщині. 
ГОЛбВКІНА Софія Миколаївна 
[н. ЗО.ІХ (13.Х) 1915, Москва] — 
рос. рад. балерина, нар. арт. СРСР 
(з 1973). Член КПРС з 1942. У 
1933 закінчила Моск. хореогра¬ 
фічне уч-ще. В 1933—59 — соліст¬ 
ка балету Великого театру, з 
1960 — директор Моск. хореогра¬ 
фічного уч-ща. Виконувала гол. 
партії в балетах «Лебедине озеро», 
«Спляча красуня» та «Лускунчик» 
Чайковського, «Раймонда» Глазу- 
нова, «Полум’я Парижа» й «Бах¬ 
чисарайський фонтан» Асаф’єва 
та ін. Нагороджена 3 орденами 
Трудового Червоного Прапора, ор¬ 
деном Дружби народів. Держ. 
премія СРСР, 1951, 1965, 1971. 
ГОЛбВКІНСЬКИЙ Микола Олек¬ 
сійович [17 (29).ХІ 1834, Казан¬ 
ська губ.— 9 (21). VI 1897, Алуш- 
та] — російський геолог. У 1861 за¬ 
кінчив Казанський ун-т, з 1868 — 
професор цього ун-ту. В 1871— 
86 — професор і ректор (1877—81) 
Новоросійського ун-ту в Одесі. 
На знак протесту проти нового 
реакційного університетського ста¬ 
туту залишив пед. діяльність. З 
1886 — гідрогеолог Таврійського 
земства. Досліджував гідрогеоло¬ 
гічні умови Криму. Г. перший дав 
уявлення про коливальні рухи 
земної кори та про зв’язок їх з пе¬ 
реміщенням берегової лінії, зміною 
фацій ' процесом утворення вер- 
ствуватості в осадочних гірських 
породах. Дослідив і сформулю¬ 
вав (1868) осн. принципи осадко- 
утворення. Довів зв’язок сучас. 
форм рельєфу з вертикальними ру¬ 
хами земної "кори. 
головкГнського ВОДО¬ 
СПАД — водоспад на р. Узень- 
Баші в Кримській обл. УРСР. 
Висота падіння води 12 м. Поблизу 

водоспаду — гай реліктової росли¬ 
ни — берези бородавчастої. Місти¬ 
ться на тер. Кримського заповід¬ 
но-мисливського господарства. 
Об’єкт туризму. 
ГОЛОВКб Андр >ій Васильович 
[21.XI (З.ХІІ) 1897, с. Юрки, те¬ 
пер Козельщинського р-ну Пол¬ 
тавської обл.— 5.XII 1972, Київ]— 
український рад. письменник, 
один із зачинателів української 
рад. прози. Н. в сел. сім’ї. Нав¬ 
чався в Кременчуцькому реально¬ 
му училищі (1908—14), звідки 
був виключений за участь у неле¬ 
гальному літ. гуртку. З 1915 — 
на фронті. В 1917 повернувся на 
Україну, працював учителем. 
У 1919 видав зб. віршів «Само¬ 
цвіти». Влітку 1920 добровільно 
вступив до Червоної Армії. Повер¬ 
нувшись з фронту, викладав у 
школі червоних старшин (Харків), 
а після демобілізації знову вчите¬ 
лював на селі. З 1922 цілком пе¬ 
рейшов на літ. працю, вступив 
до літ. орг-ції <Плуг>. Уже в 
ранніх творах («Дівчинка з 
шляху», 1923) Г. виступив як 
майстер реалістичної, соціально 
глибокої прози. Особливої попу¬ 
лярності набули оповідання «Пи- 
липко» та «Червона хустина» 
(обидва — 1924). В 1926 вийшла 
збірка оповідань і повістей Г. 
«Можу». Визначним твором укр. 
рад. л-ри став роман «Бур’ян» 
(1927), в якому Г. відобразив кла¬ 
сову боротьбу на селі в період від¬ 
будови, вперше в рад. л-рі змалю¬ 
вав образ сільс. комуніста. В ро¬ 
мані «Мати» (1932, друга редак¬ 
ція 1934) відтворено події першої 
рос. революції 1905 на Україні і 
роки реакції, показано провідну 
роль ідей пролетаріату в зростанні 
революц. свідомості сел. мас. Під 
час Великої Вітчизн. війни Г.— 
військ, кореспондент газ. «Кому¬ 
ніст», писав про подвиги рад. 
воїнів на фронті, про дружбу рад. 
народів (збірка «Бойові епізоди», 
нарис «Дружба», обоє — 1942). 
Роман «Артем Гармаш» — складо¬ 
ва частина задуманої Г. трилогії 
про боротьбу укр. народу за пере¬ 
могу Рад. влади (ч. 1—1951; ч. 2 — 
1960; ч. З — 1970). Автор п’єс 
«В червоних шумах» (1924), «Рай¬ 
ське яблуко» (1926) та кількох кі¬ 
носценаріїв. Твори Г. перекла¬ 
дено багатьма мовами народів 
СРСР і зарубіжних країн. Наго¬ 
роджений орденом Леніна, 2 ор¬ 
денами Трудового Червоного Пра¬ 
пора, Червоної Зірки, «Знак 
Пошани». Держ. премія УРСР 
ім. Т. Г. Шевченка, 1969. 
Те.: Твори, т. 1-5. К., 1976-77; 
Артем Гармаш. Неопубліковані розді¬ 
ли роману з коментарем Н. Головко. 
«Дніпро», 1977, № 12; Р о с. п е р е к л. 
— Бурьян. М., 1957; Артем Гармаш. 
М., 1973. 
Літ.: Килимник О. Андрій Головко. 
К., 1954; Андрієві Головку. К., 1958; 
Коваленко Л. Андрій Головко. К., 
1958; Новиченко Л. М. Світлий талант. 
В кн.: Новиченко Л. М. Не ілюстра¬ 
ція — відкриття! К., 1967; Пасічник 
М. О., Фролова К. П. Андрій Головко. 
К., 1967; Маєвська Т. П. Андрій Го¬ 
ловко. Бібліографічний покажчик. К., 
1964 І. Г. Турбай. 
головкб Арсеній Григорович 
[10 (23). VI 1906, станиця Прохлад- 
на, тепер м. Прохладний Кабар- 
дино-Балкарської АРСР — 17.V 

1962, Москва] — рад. військовий 
діяч, адмірал (1944). Член КПРС 
з 1927. У ВМФ з 1925. В 1938 за¬ 
кінчив Військ.-мор. академію. В 
1938—40 — командир дивізіону ес¬ 
мінців і нач. штабу Пн. флоту, 
команд. Каспійською й Амурською 
військ. флотиліями. В 1940— 
46 — команд. Пн. флотом, 1946 — 
заст. начальника, 1947—50 — нач. 
Гол. штабу ВМФ, 1950—52 — нач. 
Мор. Генштабу і перший заст. 
військ.-мор. міністра СРСР, 1952— 
56— команд. Балт. флотом. З 1956 
— перший заст. головнокоманд. 
ВМФ. Нагороджений 4 орденами 
Леніна, 4 орденами Червоного Пра¬ 
пора, ін. орденами, медалями, 
головкб Григорій Володимиро¬ 
вич [н. 13(26).Х 1900, с. Дібрівка, 
тепер Миргородськ. р-ну Полтав. 
обл.] — український рад. архітек¬ 
тор, дійсний член Академії будів¬ 
ництва і архітектури УРСР (1958— 
—63), засл. архітектор УРСР (з 
1970). Член КПРС з 1921. В 1935 
закінчив Київ, інженерно-буд. ін-т. 
Був головою Спілки архітекторів 
України (1937—74). Архіт. твори: 
проекти планування міст Ново- 
града-Волинського, Білої Церкви: 
станцій Київ, метрополітену — 
«Університетська» (1960), «Полі¬ 
технічна» (1963), «Святошине» 
(1970); будинок Ін-ту гідрології та 
гідротехніки АН УРСР у Києві 
(всі — у співавт.). Брав участь у 
виданні «Історії українського мис¬ 
тецтва» (т. 1—6. К., 1966—70). На¬ 
городжений орденами Леніна, Тру¬ 
дового Червоного Прапора, меда¬ 
лями. Держ. премія УРСР, 1971. 
ГОЛОВКб Дмитро Федорович 
[24.Х (6.ХІ) 1905, Умань — 29.VI 
1978, Київ] — український рад. 
художник-кераміст,’ нар. худож¬ 
ник УРСР (з 1972), дійсний член 
Міжнар. Академії кераміки в Же¬ 
неві (з 1970). Навчався в школі 
нар. мистецтва ім. Т. Г. Шевченка 
в Умані (1920—22). У 1928 закін¬ 
чив технологічний ін-т кераміки 
та скла в Межигір’ї. Розвиваючи 
традиції укр. нар. гончарства, ство¬ 
рював оригінальні за формою де¬ 
коративні вази, фігурний посуд 
V вигляді баранів, левів, оленів. 
Портрет та іл. с. 86. 
Літ.: Мартиненко В. Кераміка Дмит¬ 
ра Головка. «Образотворче мистецтво». 
1971, № 3. 

головкбв Геоасим Семенович 
[4 (16).ІІІ 1863, Одеса — З (16).ХІ 
1909, Берлін] — український жи¬ 
вописець. Навчався в Одес. рису¬ 
вальній школі (1881—83) та петерб. 
АМ (1883—89) у М. Клодта. Член 
Т-ва пд.-рос. художників (з 1893). 
Брав участь у виставках Т-ва пе¬ 
редвижників. Твори: «Ранок на 
Малому фонтані» (1890), «Прибій в 
Ялті» (1893), «Сосновий ліс» (1895), 
«Відлига» (1899), «Осінь на рейді» 
(1903), «Морозний день. На сан¬ 
чатах» (1898) та ін. Твори Г. збе¬ 
рігаються в ДМУ ОМ та Одес. 
худож. музеї. Іл. с. 87. 
Літ.: Каталог виставки творів ху¬ 
дожників Г. С. Головкова, П. О. Нілу- 
са, П. Г. Волокидіна. Одеса, 1962. 

ГОЛОВНА ПЕРЕДАЧА — меха¬ 
нізм, що передає обертальний мо¬ 
мент від двигуна автомобіля та 
інших самохідних машин на півосі 
і збільшує тягове зусилля на веду¬ 
чих колесах. Являє собою одинар- 

ГОЛОВНА 
ПЕРЕДАЧА 

С. М. Головкіна. 

М. О. Головкінський. 

А. В. Головко. 

А. Г. Головко. 
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ну або подвійну зубчасту переда¬ 
чу. В одинарній Г. п. обертання пе¬ 
редається з малого конічного зуб¬ 
частого колеса на велике конічне. 
В подвійній Г. п. (мал.)—з ма¬ 
лого конічного зубчастого колеса 
на велике конічне і далі з малого 
циліндричного на велике цилінд¬ 
ричне. Є також двоступінчаста Г. 
п., що складається з двох пере¬ 
микальних передач з різними пе¬ 
редаточними відношеннями. 
ГОЛОВНА РЕДАКЦІЯ україн¬ 
ської РАДЯНСЬКОЇ ЕНЦИ¬ 
КЛОПЕДІЇ, Головна редакція 
УРЕ — наукова редакційно-видав¬ 
нича установа, що випускає до¬ 
відково-енциклопедичну літерату¬ 
ру в Українській РСР. Засн. 1957 
в Києві у складі Академії наук 
У РСР. З 1974 перебуває в систе¬ 
мі Держ. Комітету Української 
РСР у справах видавництв, полі¬ 
графії і книжкової торгівлі. Видає 
універсальні й галузеві енцикло¬ 
педії, енциклопедичні словники, 
довідники з різних галузей знань 
та ін. фундаментальні наук, праці. 
На 1978 випущено понад 100 томів 
різних видань. Серед них — пер¬ 
ша в історії укр. народу Українсь¬ 
ка Радянська Енциклопедія (УРЕ; 
т. 1—17, 1959—65); Український 
Радянський Енциклопедичний 
Словник (УРЕС; т. 1—3, 1964—67); 
галузеві енциклопедії: Радянська 
енциклопедія історії України 
(РЕ1У; т. 1—4, 1969—72), Енцикло- 

ріалів (т. 1—2, 1977, рос. мовою). 
Д. Ф. Головко- Деко- Вийшли персональне енциклопе- 
ративна посудина. По- дичне видання — Шевченківський 
лив я на глина. словник (т. 1-2, 1976-77); одно¬ 

томні енциклопедичні довідники і 
словники: Політичний словник 
(два видання — 1971 і 1976), Фі¬ 
лософський словник (1973), Еко¬ 
номічний словник (1973), Словник 
художників України (1973), Юри¬ 
дичний словник (1974), Біологіч¬ 
ний словник (1974), Словник ін¬ 
шомовних слів (1975), Словник з кі¬ 
бернетики (1979, рос. мовою) та ряд 
інших. Здійснено видання Історії 
міст і сіл Української РСР (т. 1— 
26, 1967—74; Держ. премія СРСР, 
1976; частина томів з 1976 переви¬ 
дається рос. мовою); «Історії ук¬ 
раїнського мистецтва»- (т. 1—6, 
1966—68; Держ. премія УРСР, 
1971), «Історії Академії наук Ук¬ 
раїнської РСР» (т. 1—2, 1967). З 
1975 ведеться робота над другим 
виданням УРЕ (у 12 тт.) — укр. і 
рос. мовами. м. П. Бажан. 
ГОЛОВНА РУСЬКА РАДА — 
політична організація української 
бурж. інтелігенції та уніатського 
духівництва Галичини нроавстрій- 
ського напряму. Створена в трав 
ні 1848 у Львові під час революції 
в Австрії. Програма Г. р. р. обме¬ 
жувалася вимогами культур.-над. 
реформи для укр. населення Гали¬ 
чини, поділу Галичини на само¬ 
стійні адм. одиниці — українську 
(сх.) і польську (зх.) з об’єднан¬ 
ням в одну провінцію укр. зе- 

педія народного господарства ук¬ 
раїнської РСР (т. 1—4, 1969—72), 
Українська сільськогосподарська 
енциклопедія (т.1—3, 1970—72), 
Енциклопедія кібернетики (т.1— 
2, 1973, укр. і рос. мовами; 
Держ. премія УРСР, 1978; пере¬ 
клад нім. мовою в НДР, 1978), Ен¬ 
циклопедія неорганічних мате- 

ГОЛОВНА 
РЕДАКЦІЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ 
РАДЯНСЬКОЇ 
ЕНЦИКЛОПЕДІЇ 

мель — Східної Галичини й За¬ 
карпаття — під владою Австрії, 
викладання укр. мовою в нар. шко¬ 
лах. Г. р. р. організувала культур.- 
освітнє т-во Галицько-руську ма¬ 
тицю, відкрила Нар. дім у Льво¬ 
ві, провела з’їзд діячів укр. куль¬ 
тури (Собор руських учених), ви¬ 
давала першу в Галичині укр. 
газету <Зоря галииька>. В соці¬ 
альних питаннях Г. р. р. стояла на 
реакційних позиціях, намагалася 
відвернути укр. нар. маси від ре- 
волюц. боротьби, закликала на¬ 
селення до покори австр. уряду, 
розпалювала нац. ворожнечу. В 
1848 пішла на союз з контррево¬ 
люцією, вітала придушення ре- 
волюц. руху поляків, угорців та 
ін. Розпущена 1851. 
Літ.: Косачевская Е. И. Восточная 
Галиция накануне и в период револю- 
ции 1848 г. Львов, 1965. Ф. І. Стеблій. 

«ГОЛОВНА УКРАЇНСЬКА РА¬ 
ДА» — організація українських 
бурж. націоналістів австрійської 
орієнтації. Засн. в серпні 1914 у 
Львові. В її створенні орали участь 
укр. націонал-демократи, радика¬ 
ли, УСДП, укр. націоналістичні 
військ, орг-ції -«Український сі¬ 
човий союз», «Українські січо¬ 
ві стрільці» й «Сокіл-Батько». 
«Г. у. р.» у блоці з контрреволюц. 
«Союзом визволення України» ста¬ 
вила своїм завданням відірвати 
Україну від Росії і створити укр. 
бурж.-поміщицьку монархію під 
нім. протекторатом, 
головне — селище міського 
типу Любомльського р-ну Волин¬ 
ської обл. УРСР, за 12 км від за¬ 
лізничної ст. Любомль. 3,9 тис. ж. 
(1978). Овочесушильний з-д, цех 
кондитер, виробів, лісництво. 2 за¬ 
гал ьноосв. школи; мед. амбула¬ 
торія, дит. санаторій. Будинок 
культури, 2 б-ки. Відоме з 1564. 
головне ПАСМО КРИМ¬ 
СЬКИХ ГІР — південна, найвища 
частина Кримських гір. Довж. 
понад 150 км. Вис. до 1545 м (г. Ро- 
ман-Кош). Простягається від ми¬ 
су Фіолент на Зх. до мису Іллі 
на Сх. Пн. схили положисті, пд. — 
стрімкі, обриваються до прибереж¬ 
ної смуги — Південного берега 
Криму. Пд.-зх. і центр, частини 
складаються з столових масивів 
з плескатими вершинами — яй¬ 
лами (Ай-Петринська яйла, Ял¬ 
тинська яйла, Бабуган-яйла та 
ін.). На Сх. пасмо розчленоване 
на окремі масиви (Чатирдаг, Де- 
мерджі-яйла, Довгоруківська яйла 
та ін.). На яйлах поширений карст, 
численні шахти, печери — Червона 
печера, Каскадна печера та ін. 
(див. Печери Кримські). На схи¬ 
лах — ліси з дуба, бука, сосни, 
вище — чагарники. На яйлах — 
луки. На Г. п. К. г. — Ялтинський 
гірсько-лісовий заповідник і Крим¬ 
ське заповідно-мисливське госпо¬ 
дарство. Район туризму, 
головне ПОЛІТЙЧНЕ УП- 
РАВЛГННЯ РАДЯНСЬКОЇ АР¬ 
МІЇ І ВІЙСЬКОВО МОРСЬКб- 
гр ФЛбТУ (ГОЛОВПУ) — ке¬ 
рівний партійний орган у Зброй¬ 
них Силах СРСР. Працює на пра¬ 
вах відділу ЦК КПРС. Через 
ГОЛОВПУ ЦК КПРС здійснює 
керівництво парт.-політ, роботою 
в Рад. Армії та Військ.-Мор. 
Флоті. Першим політ, органом у 

Збройних Силах з квітня 1918 було 
Всерос. бюро військ, комісарів. 
Відповідно до рішення VIII з’їзду 
РКП(б) його 18.IV 1919 перетворе¬ 
но на Політ, відділ Реввійськради 
(РВР) Республіки, перейменовано 
15^ 1919 на Політ, управління 
РВР Республіки — ПУР. З пере¬ 
ходом країни на мирне становище 
ПУР почав наз. Політуправлінням 
Червоної Армії (ПУ РСЧА). У 
зв’язку з утворенням Наркомату 
ВМФ в грудні 1937 поряд з ПУ 
РСЧА було створено Політ, управ¬ 
ління ВМФ (ПУ РСЧФ). В лип¬ 
ні 1940 ПУ РСЧА та ПУ РСЧФ 
перетворено на Гол. управління 
політ, пропаганди (ГУПП ЧА та 
ГУПП ВМФ). 16.VII 1941 ГУПП 
ЧА було реорганізовано в Гол. 
політ, управління РСЧА (ГОЛОВ¬ 
ПУ РСЧА), а ГУПП ВМФ — в 
Гол. політ, управління ВМФ (ГО¬ 
ЛОВПУ ВМФ). В лютому 1946 
у зв’язку з об’єднанням Наркома¬ 
ту оборони і Наркомату ВМФ в 
один орган — Наркомат Збройних 
Сил СРСР — створюється єдине 
Гол. політ, управління, яке з квіт¬ 
ня 1958 наз. Гол. політ, управлін¬ 
ням Рад. Армії і ВМФ. Політ, 
органи Збройних Сил СРСР ві¬ 
діграли велику роль під час 
громадянської війни і воєнної ін¬ 
тервенції 1918—20, Великої Віт¬ 
чизняної війни Радянського Сою¬ 
зу 1941—45 в досягненні перемоги 
над ворогами Рад. Вітчизни. В су- 
час. умовах ГОЛОВПУ осн. уваї^ 
приділяє втіленню в життя полі¬ 
тики партії по зміцненню обороно¬ 
здатності країни, згуртуванню осо¬ 
бового складу армії і флоту нав¬ 
коло КПРС та підвищенню їхньої 
бойової готовності. 
Літ.: Партия и армия. М., 1977. 

В. Т Дементьев. 

ГОЛОВИЙЙ БІЛЬ — відчуття бо¬ 
лю в ділянці мозкової частини го¬ 
лови. Виникає при різних патоло¬ 
гічних станах організму і є одним 
із симптомів ураження головного 
мозку та його оболонок, внутр. ор¬ 
ганів, інфекційних захворювань, 
отруєнь тощо. Механізм Г. б. пов’я¬ 
заний з подразненням больових 
рецепторів чутливих черепномоз- 
кових і спинномозкових нервів. Ці 
рецептори містяться в мозкових 
оболонках, стінках артерій і вен 
мозку, венозних пазухах твердій 
мозковій оболонці, в слизових обо¬ 
лонках пазух черепа Найчастіше 
Г. б. виникає при запальних проце¬ 
сах в оболонках мозку або в кіст¬ 
кових пазухах черепа як наслі¬ 
док розтягнення артеріальних стов¬ 
бурів і вен, особливо в місцях 
впадіння їх у венозні пазухи, при 
патологічному спазмуванні арте¬ 
рій або значному венозному за¬ 
стої. Г. б. може поширюватися по 
всій голові або локалізуватись у 
певній ділянці — лобній, виско¬ 
вій, потиличній. Особливого харак¬ 
теру Г. б. (т. з. гіпертензійні) ви¬ 
никають при внутрішньочерепних 
патологічних процесах, що супро¬ 
водяться підвищенням внутрішньо¬ 
черепного тиску. Своєрідні больо¬ 
ві синдроми виникають при мігре- 
нях, гіпертонічній хворобі тощо. 
Лікування спрямоване на усунен¬ 
ня осн. захворювання; симптома¬ 
тичне — судинорозширювальні, 
болезаспокійливі засоби, фіз. ме- 



годи тощо. Г. б., спричинені пе¬ 
ревтомою, неврастенією, вегета¬ 
тивними неврозами, нерідко лік¬ 
відуються впорядковуванням ре¬ 
жиму праці й відпочинку, сну і 
харчування. А. П. Ромоданов. 

головнйй комітет СОЦІ- 
АЛ:ДЕМОКРАТІЇ УКРАЇНИ — 
керівний орган більшовицьких ор¬ 
ганізацій Пд.-Зх. краю. Обраний 
на обласному (крайовому) з'їзді 
РСДРП(б) у Києві, що відбувся 
3—5 (16—18). XII 1917; перебував 
у Харкові. До комітету входили 
9 членів (Є. Б. Бош, О. Б. Горвіц, 
A. В. Гриневич, В. П. Затонський, 
І. Ю. Кулик та ін.) і 4 кандидати. 
Для роботи в Києві було залишено 
B. П. Затонського. Завдання к-ту— 
консолідація сил більшовиків 
України і підготовка Всеукр. з’їз¬ 
ду Рад. Після утворення уряду 
України — Народного Секрета¬ 
ріату — більшість членів к-ту 
було включено до його складу. 
Створення Гол. к-ту було першим 
кроком на шляху до оформлення 
всеукр. парт, центру. К-т існував 
до Таганрозької наради більшо¬ 
виків України (квітень 1918), на 
якій представника к-ту було введе¬ 
но до складу Організаційного бю¬ 
ро по скликанню Першого з'їзду 
КП(б)У. б. І. Корольов. 

ГОЛОВНЙЙ МбЗОК —вищий 
відділ центральної нервової систе¬ 
ми людини і хребетних тварин. 
Міститься в черепній коробці і 
через великий потиличний отвір пе¬ 
реходить у спинний мозок. У Г. м. 
людини розрізняють стовбур моз¬ 
ку, мозочок і великий мозок (вели¬ 
кі півкулі). Г. м. вкривають три 
оболонки: тверда, павутинна і су¬ 
динна. В ньому є система порож¬ 
нин, заповнених ліквором — ріди¬ 
ною, що продукується судинним 
сплетенням. Тканина мозку склада¬ 
ється з сірої речовини — скупчен¬ 
ня нервових клітин (див. Нервова 
тканина) і білої — скупчення від¬ 
ростків цих клітин — нервових 
волокон. Сіра речовина утворює 
кору великих півкуль головного 
мозкиу зовн. частину мозочка і ядра 
стовбура мозку. Нервові клітини 
та їхні відростки оточені нейро- 
глгєю, яка виконує опірну й тро¬ 
фічну (див. Трофіка) функції. 
Стовбур Г. м.— це продовження 
спинного мозку. В ньому розрізня¬ 
ють ромбовидний мозок, середній 
мозок і проміжний мозок. Ромбо¬ 
видний мозок складається з дов¬ 
гастого мозку і мосту. Порожнину 
ромбовидного мозку наз. четвертим 
шлуночком, дно якого являє собою 
ромбовидну ямку. В ромбовидно¬ 
му мозку розміщені ядра 5—12 пар 
черепномозкових нервів, а також 
бульбарний відділ дихального і 
судинорухового центрів. Тут ча¬ 
стково міститься ретикулярна 
формація, яка полегшує і гальмує 
рефлекторну діяльність спинного 
мозку; вона здатна й активувати 
кору півкуль головного мозку. Че¬ 
рез неї йдуть провідні шляхи від 
спинного мозку до Г. м. та в зворот¬ 
ному напрямі. До ромбовидного 
мозку прилягає мозочок, який віді¬ 
грає важливу роль у регулюванні 
рівноваги тіла, координації рухів 
і підтримуванні тонусу м’язів. Се¬ 
редній мозок складається з чоти- 
ригорбикового тіла і ніжок мозку. 

Тут містяться ядра чотиригорбико- 
вого тіла, чорна субстанція, черво¬ 
не ядро, ядра 3 і 4-ї пар черепно- 
мозкових нервів. З цим відділом 
Г. м. пов’язані існування орієнту¬ 
вальних безумовних рефлексів на 
світлові та звукові подразнення, 
а також здійснення статичних реф¬ 
лексів і рефлексів положення тіла. 
До проміжного мозку відносять 
надгорбову ділянку разом з епі¬ 
фізом, зорові горби з прилеглими 
до них колінчастими тілами і під- 
горбову ділянку. В цьому відділі 
мозку міститься третій (щілино- 
видний) шлуночок, з’єднаний отво¬ 
рами з кожним з бокових шлуноч¬ 
ків і водопроводом — з четвертим 
шлуночком. Зоровий горб є колек¬ 
тором доцентрових нервових во¬ 
локон, що передають імпульси від 
більшості рецепторів організму і 
в свою чергу передають їх до кори 
Г. м., смугастого тіла, підгорбової 
ділянки, червоного ядра, ромбо¬ 
видного мозку і мозочка. Підгор- 
бова, або гіпоталамічна, ділянка 
включає в себе сірий горб, соско- 
видне тіло й воронку, на кінці 
якої розташований гіпофіз. Ця 
ділянка є вищим підкірковим ве¬ 
гетативним центром (див. Веге¬ 
тативна нервова система) і ра¬ 
зом з гіпофізом являє собою єди¬ 
ний нейроендокринний механізм, 
який великою мірою здійснює 
регуляцію процесів обміну речо¬ 
вин в організмі. Великий мозок 
складається з двох півкуль, з’єдна¬ 
них мозолистим тілом. Кожна з 
них поділена на частки (лобну { 
тім’яну, вискову, потиличну і 
острівкову). Поверхня півкуль по¬ 
ділена борознами на звивини. У 
глибині півкуль містяться бокові 
шлуночки. Нервові клітини в гли¬ 
бині півкуль утворюють т. з. під¬ 
кіркові вузли — смугасте тіло і 
бліду кулю, що є вищими відді¬ 
лами т. з. екстрапірамідної систе¬ 
ми, яка здійснює безумовнореф- 
лекторну діяльність організму. У 
вищих тварин і людини екстрапі- 
рамідна система займає підпоряд¬ 
коване корі положення. Кора Г. м. 
складається з нервових клітин, 
розташованих у вигляді шести ос¬ 
новних шарів, що відрізняються 
один від одного величиною, фор¬ 
мою і густотою розміщення клітин. 
У корі виділяють окремі кіркові 
центри: руху, чутливості, зору, 
слуху, нюху тощо. Біла речовина 
півкуль сформована з нервових во¬ 
локон, що забезпечують зв’язок 
клітин кори і підкіркових вузлів 
між собою та з клітинами нижчеза- 
леглих відділів центр, нервової 
системи. Через мозолисте тіло 
здійснюється зв’язок між обома 
півкулями. До кори по відповід¬ 
них шляхах надходять доцентро¬ 
ві імпульси від рецепторів (бо¬ 
льових, тактильних, хеморецепто¬ 
рів, барорецепторів тощо) поверх¬ 
невих і глибинних відділів орга¬ 
нізму, а також від органів нюху, 
зору, слуху. Відцентрові нервові 
імпульси (див. Відцентрові нер¬ 
вові волокна) по низхідних шля¬ 
хах надходять до м’язів. Частина 
імпульсів проходить прямо від 
кори до передніх рогів спинного 
мозку (пірамідний шлях) і до ру¬ 
хових ядер черепномозкових нер¬ 
вів (кортиконуклеарний шлях), а 

частина спочатку надходить до 
червоного ядра, мозочка; крім то¬ 
го, частина імпульсів надсила¬ 
ється до підкіркових вузлів, зо¬ 
рового горба, вегетативних центрів 
надгорбової ділянки. Кора мозку, 
за образним висловом І. П. Пав- 
лова, є розпорядником і розподіль¬ 
ником усієї діяльності організму 
(див. Повне зібр. тв., т. З, кн. 2, 
1951, с. 409). З її функцією пов’я¬ 
зано пристосування до постійно 
змінюваних умов середовища; у 
людини, крім того, бере участь 
у здійсненні мислення, мови. Ма¬ 
са Г. м. становить бл. 2% ма¬ 
си тіла, разом з тим він утилізує 
20% ввібраного організмом кисню. 
Г. м. забезпечують кров’ю артерії 
басейну внутр. сонних і хребетних 
артерій та кілька рівнів колате¬ 
рального кровообігу, основним з 
яких є артеріальне (вілізієве) коло 
великого мозку. Відтікає кров 
через поверхневі та глибокі вени 
в синуси твердої мозкової оболон¬ 
ки. Обмін речовин у мозку змі¬ 
нюється від змін його функціональ¬ 
ного стану. Захворювання Г. м. 
дуже численні й пов’язані зі зміна¬ 
ми запального, дегенеративного, 
травматичного та ін. характеру. Во¬ 
ни супроводяться ознаками випа¬ 
діння функцій мозку або його под¬ 
разненням; порушеннями центр, 
регуляції вегетативних функцій, 
змінами психіки тощо. При ліку¬ 
ванні їх зважають на фактори по¬ 
ходження, патологічні механізми 
розвитку захворювання. Нерідко 
лікування буває симптоматичним. 
Іл. див. на окремому аркуші, с. 
384—385. А. П. Ромоданов. 

ГОЛОВНЙЙ ПОКАЖЧИК —від¬ 
ношення найбільшої ширини голови 
до її найбільшої довжини, вираже¬ 
не у процентах. Г. п. застосовують 
в антропології для характеристи¬ 
ки розмірів і форми голови. За¬ 
лежно від величини Г. п. розрізня¬ 
ють долі хокефалію (до 
74.9) , мезокефалію (75,0— 
79.9) і брахікефалію (ви¬ 
ще 80,0). Серед представників 
однієї раси трапляються групи 
людей, відмінні за Г. п., тому його 
використовують для визначення 
місц. антропологічних типів. Гру¬ 
пові відміни в Г. п. виявляються 
вже в ранньому дит. віці. Г. п. не 
пов’язаний з розумовими здібнос¬ 
тями. Див. також Антропометрія. 
ГОЛОВНЙЙ ХРЕБЄт, Вододіль¬ 

ний хребет — осьовий хребет Ве¬ 
ликого Кавказу. Найбільшої ви¬ 
соти досягає в центр, частині (г. 
Шхара, 5068 м). Складається з гра¬ 
нітів, гнейсів, сланців. Родовища 
міді, свинцю, цинку, поклади мар- 
муру, розсипного золота, миш’яку 
та ін. Термальні й мінеральні дже¬ 
рела. Г. х. є вододілом річок, що 
течуть на Пн. (басейни Кубані, 
Тереку тощо) та на Пд. (басейни 
Ріоні, Кури та ін.). На схилах — 
букові, дубові, вище — хвойні лі¬ 
си, що змінюються чагарниками й 
гірськими луками. На вершинах — 
оголені, зазубрені скелясті гребені. 
Льодовики. В межах Г. х.— Кав¬ 
казький заповідник, Тебердинський, 
Лагодехський та ін. заповідники. 
ГОЛОВНГ НАРбДНІ УЧЙЛИ- 
ЩА — початкові (підвищеного ти¬ 
пу) навчальні заклади в доре- 
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Г. С. Головков. Мороз¬ 
ний день. На санчатах. 
1898. Державний музей 
українського образо¬ 
творчого мистецтва в 
Києві. 

Головна передача под¬ 
війна: І? 2 — конічні 
зубчасті колеса; 3,- 4— 
циліндричні зубчасті 
колеса. 
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Головоногі молюски. 
Каракатиця (Зеріа о£- 
Іісіпаїіз) з розрізаною 
мантійною порожни¬ 
ною: 1 — рот; 2 — щу¬ 
пальця; 3 — лійка; 4 — 
око; 5 — зябра; 6 — ана¬ 
льний отвір; 7 — стате¬ 
вий отвір; 8 — чорниль¬ 
ний мішок; 9—плавець; 
Ю — мантія. 

волюційній Росії. За статутом 
1786 були засновані в 25 губернсь¬ 
ких містах. У 1788—89 з’явились 
і на Україні (в Києві, Чернігові, 
Новгороді-Сіверському, Харкові, 
Катеринославі). У Г. н. у. прийма¬ 
ли дітей всіх станів, крім кріпа¬ 
ків. Строк навчання — 5 років 
(4 класи, четвертий клас — дво¬ 
річний). Перші два класи відпові¬ 
дали курсові малого народного 
училища (див. Малі народні учи¬ 
лища). В 3—4 класах вивчали рос. 
мову, арифметику, геометрію, 
механіку, фізику, природничу істо¬ 
рію, географію, архітектуру з крес¬ 
ленням планів і, за бажанням,— 
латинську мову та одну з нових 
мов. У Г. н. у. бажаючі могли го¬ 
туватися до посади вчителя малих 
нар. училищ. Після шкільної 
реформи 1804 Г. н. у. було реорга¬ 
нізовано в гімназії. 
ГОЛОВНІЙ Василь Михайлович 
[8 (19).IV 1776, с. Гулинки, тепер 
Старожиловського р-ну Рязан¬ 
ської обл.— 29.VI (11.VII) 1831, 
Петербург] — російський морепла¬ 
вець, чл.-кор. Петербурзької АН 
(з 1818). Закінчив Мор. корпус 
(1792). Здійснив 2 кругосвітні по¬ 
дорожі: у 1807—09 — на шлюпі 
«Діана»-, у 1817—19 — на шлюпі 
«Камчатка». В 1811 описав Ку- 
рильські о-ви і склав їх карту. 
Доповнив відомі на той час дані 
про Камчатку і пн.-зх. береги Аме¬ 
рики. Ім’ям Г. названо протоку 
між Курильськими о-вами, гору 
й мис на о-вах Нова Земля та ін. 
ГОЛОВНОКОМАНДУЮЧИЙ — 
командуючий, що очолює один з 
видів збройних сил (сухопутні 
війська, ракетні війська, ВПС, 
ВМС, війська ППО) або частину 
збройних сил на стратегічному на¬ 
прямі театру воєнних дій. Г. наді¬ 
лений верховним головнокоманду¬ 
ванням та урядом високими пов¬ 
новаженнями, є вищим начальни¬ 
ком підлеглих йому армій, фрон- 
тів. 
ГОЛОВНЯ Анатолій Дмитрович 
[н. 20.1 (2.II) 1900, Сімферополь]— 
російський рад. кінооператор, засл. 
діяч мист. РРФСР (з 1935). Член 
КПРС з 1944. Один із засновників 
рад. операторської школи. Закін¬ 
чив Держ. технікум кінематогра¬ 
фії (1926). У співдружності з ре¬ 
жисером В. І. Пудовкіним зняв 
фільми «Мати» (за М. Горьким, 
1926), «Кінець Санкт-Петербурга» 
(1927), «Потомок Чінгісхана» 
(1929). Інші фільми: «Мінін і По- 
жарський» (1939), «Суворов» (1941, 
разом з Т. Г. Лобовою), «Адмірал 
Нахімов» (1947) та ін. З 1934 — на 
викладацькій роботі у ВДІКу. Ав¬ 
тор книг, присвячених операторсь¬ 
кому мистецтву. Нагороджений 
орденами Леніна, Жовтневої Ре¬ 
волюції, ін. орденами, медалями. 
Держ. премія СРСР, 1947, 1951. 
ГОЛОВНІ Гаврило Матвійович 
(1706, м. Глухів, тепер Сумської 
обл. — 1786, там же) — українсь¬ 
кий співак (бас). Муз. освіту 
здобув у Глухівській співацькій 
школі і в Петербурзі, де був со¬ 
лістом придворної співацької ка¬ 
пели. В 1742 приїздив на Україну, 
щоб відібрати для капели співа¬ 
ків. Разом з ним із Києва до Пе¬ 
тербурга виїхав Г. Сковорода. Г. 
підготував нотний ірмологій (півчу 

книгу) для початкуючих співаків 
(1766, вид. 1772). Разом з інспек¬ 
тором Моск. синодальної друкарні 
С. Бишковським поклав початок 
нотному друкові в Росії. 

І. М. Лисенко. 

ГОЛОВОГРУДИ — відділ тіла 
членистоногих тварин, що утворив¬ 
ся внаслідок злиття головних і 
грудних сегментів. Г. характерні 
для вищих ракоподібних, павуко¬ 
подібних, мечохвостів і вимерлих 
палеозойських евриптерид. 
ГОЛОВОНбГІ МОЛЮСКИ (Се- 
рЬаІоросІа) — клас безхребетних 
тварин типу молюсків. Тіло (довж. 
1 см — 18 м) двобічно-симетрич¬ 
не, складається з голови й тулуба. 
Навколо рота розміщені щупальця 
(т. з. «руки» або «ноги»), озброє¬ 
ні присосками або гачками, за до¬ 
помогою яких Г. м. пересуваються 
й захоплюють здобич. Раковини 
здебільшого немає або вона внут¬ 
рішня, часто рудиментарна, у дея¬ 
ких видів — зовнішня, спірально 
закручена; Г. м. мають і внутр. 
хрящовий скелет. Нервова систе¬ 
ма, органи чуття, особливо очі, 
дуже розвинені. Г. м.— донні або 
пелагічні організми. Роздільноста¬ 
теві. Розвиток прямий, без перетво¬ 
рення. Г. м. — хижаки, живлять¬ 
ся рибою, ракоподібними, молюс¬ 
ками; самі є поживою мор. ссавців, 
особливо кашалотів, великих риб, 
а також птахів. Багато Г. м. їстівні 
і є об’єктами промислу. Бл. 600 
видів, поширених у морях від еква¬ 
тора до найвищих широт. В СРСР 
(далекосхідні моря) — 27 видів. 
Г. м. поділяють на 2 підкласи: 
чотиризяброві (ТеігаЬгап- 
сЬіа) — кораблик, амоніти (ви¬ 
копні) та двозяброві (Иі- 
ЬгапсЬіа) — кальмари, карака¬ 
тиці, восьминоги, аргонавти й 
белемніти (викопні). У викопному 
стані Г. м. відомі починаючи з кем¬ 
брію. А. Л. Путь. 
ГОЛ О В ОХб РДО ВІ (СерЬаІосЬог- 
баїа) — єдиний клас примітивних 
хордових тварин підтипу безчереп¬ 
них. Типовий представник — лан¬ 
цетник. Деякі вчені вживають 
термін «головохордові» як другу 
назву усього підтипу безчерепних. 
ГОЛОВПОЛІТОСВІТА, Головний 
політико-освітній комітет — ко¬ 
мітет у складі республіканських 
Наркоматів освіти. Створено 1920. 
Керував організацією всієї держ. 
агітаційно-пропагандистської та 
політико-освітньої роботи серед мо¬ 
лоді й дорослого населення. На 
чолі Г. Наркомосу УРСР стояла 
колегія. Беззмінним головою Го- 
ловполітосвіти РРФСР була Н. К. 
Крупська. В 1930 Г. перетворено 
на сектор масової роботи Нарко¬ 
мосу. 
ГОЛОВПРОФОСВГТА, Головний 
комітет професійної і спеціальної 
наукової освіти — комітет, ство¬ 
рений у складі республіканських 
Наркоматів освіти 1921. Керував 
підготовкою кваліфікованих пра¬ 
цівників для всіх галузей нар. г-ва 
й культури. В його віданні перебу¬ 
вали ФЗУ, профес. курси, техні¬ 
куми, робітфаки, вузи; академії. 
В 1928 підготовку кадрів з різних 
спеціальностей було передано ок¬ 
ремим відомствам, а Г. перетворено 
на Управління підготовки пед. 
кадрів Наркомату освіти. 

головсрцвйх, Головний ко¬ 
мітет соціального виховання ді¬ 
тей — одне з управлінь республі¬ 
канських Наркоматів освіти для 
керівництва дошкільним вихован¬ 
ням, шкільною освітою дітей, со¬ 
ціально-правовою охороною не¬ 
повнолітніх і підвищенням педа¬ 
гогічної кваліфікації всіх праців¬ 
ників соціального виховання. Засн. 
1921. У складі Г. були відділи: 
дит. закладів, соціально-правової 
охорони неповнолітніх і наук.- 
пед. комітет. На чолі Г. в УРСР 
стояла колегія. У зв’язку з поста¬ 
новами ЦК ВКП(б) про школу 
(1931 і 1932) Г. було реорганізовано. 
Для керівництва школою створено 
спец, управління. 
ГОЛбВЧЕНКО Георгій Геннаді- 
йович (н. 5. VII 1931, Луганськ) — 
український рад. архітектор. У 
1957 закінчив Харків, інженерно- 
буд. ін-т. Архіт. твори: будинки 
філармонії (1962) і Облпрофради 
(1971), драматичний театр (1970), 
всі—у Ворошиловграді. Меморіаль¬ 
ний комплекс на могилі молодо¬ 
гвардійців у Красно доні, мону- 

Г. Г. Головченко. Будинок Облпроф¬ 
ради у Ворошиловграді. 1971. 

мент Героям Рад. Союзу у Во¬ 
рошиловграді (обидва — 1965), у 
співавт. зі скульпторами П. Кізіє- 
вим, О. Редькіним, Я. Самусем); 
монумент «Україна — визволите¬ 
лям» у смт Міловому Вороши- 
ловгр. обл. (у співавт. з А. Єгоро- 
вим, скульптори В. Мухін, І. Чу¬ 
мак, І. Овчаренко, В. Федченко). 
Держ. премія УРСР ім. Т. Г. Шев¬ 
ченка, 1973. 
ГОЛбВЧЕНКО Іван Харитоно- 
вич (н. 14.Х 1918г с. Лиман Дру¬ 
гий, тепер Дворічанського р-ну 
Харківської обл.) — український 
рад. письменник і держ. діяч. 
Член КПРС з 1939. Закінчив ВПШ 
при ЦК КПРС (1948). Перша зб. 
оповідань — «Записки чекіста» 
(1957). Повісті «Третя зустріч» 
(1960), «Чорна стежка» (1961), 
«Міліцейські бувальщини» (1974). 
У співавт. з О. Мусієнком напи¬ 
сав романи «Золоті ворота» (1962), 
«Чорне сонце» (1966), «Білий 
морок» (1970), «Голуоий берег» 
(1978) — про події Великої Віт- 
чизн. війни, героїчну оборону Киє¬ 
ва 1941, трудові й ратні подви¬ 
ги рад. людей. З 1962 Г.— міністр 
внутр. справ УРСР, генерал-пол¬ 
ковник. На XXIII—XXV з’їздах 
Компартії України обирався чле¬ 
ном її ЦК. Депутат Верховної 
Ради УРСР 6—9-го скликань. 
Нагороджений орденами Леніна, 
Жовтневої Революції, ін. ордена¬ 
ми, медалями. Г. П. Донець. 

ГОЛОВЩЙНА — термін давньо¬ 
руського права, що за змістом 



«Руської правди», «Псковської 
судної грамоти» та ін. джерел оз¬ 
начав: 1) вбивство, душогубство; 
2) певну суму грошей, яку спла¬ 
чував убивця на користь родичів 
убитого. Див. також Віра. 
ГОЛОВІНКО Зіновій Степано¬ 
вич [12 (24). XI 1876, с. Талова Бал¬ 
ка, тепер Світловодського р-ну 
Кіровоградської обл.— 23. IX 1953, 
Київ] — український рад. лісівник 
і ентомолог. У 1901 закінчив Пе- 
терб. лісовий ін-т (тепер Ленінгр. 
лісотех. академія ім. С. М. Кіро¬ 
ва); працював у різних лісництвах 
на Україні. В 1937—53 — профе¬ 
сор Київ, лісогосп. ін-ту. В 1924 
заснував Дарницьку дослідну лі¬ 
сівницьку станцію біля Києва, яку 
очолював до 1934. Праці Г. при¬ 
свячені екології і морфології ко¬ 
мах — шкідників лісу, заходам 
боротьби з ними тощо. 

С. А. Генсірук. 

ГОЛОГАМІЯ (від грец. оХод— 
увесь, цілий і уацод — шлюб) 
— тип статевого процесу в одно¬ 
клітинних організмів, при якому 
не утворюються гамети (статеві 
клітини). Полягає в злитті цілих 
особин, що на час статевого проце¬ 
су функціонують як гамети, але 
морфологічно не відрізняються від 
вегетативних клітин. Г.спостеріга¬ 
ється в небагатьох зелених водорос¬ 
тей і деяких нижчих грибів. 
ГОЛОГбРИ — частина Гологоро- 
Кременецького кряжа в межах 
Львівської обл. УРСР. Вис. до 
471 м (г. Камула — найвища вер¬ 
шина всієї Волино-Подільської ви¬ 
сочини). Являють собою розчлено¬ 
ваний річковими долинами уступ, 
який круто обривається до Малого 
Полісся. Є вододілом між басей¬ 
нами Бугу і Дністра. На схилах 
ярів і балок — залишки дубово- 
букових лісів. Район розвинутого 
с. г. (льон, картопля, жито, кор¬ 
мові трави тощо). 
ГОЛОГбРО - КРЕМЕНЕЦЬКИЙ 
КРЯЖ — крайня пн.-зх. частина 
Подільської височини, в межах 
Львівської і Тернопільської облас¬ 
тей УРСР. Внаслідок інтенсивної 
ерозії набув вигляду плескатих 
останцевих масивів, розчленованих 
річковими долинами, балками та 
ярами. Г.-К. к. поділяють на Голо- 
гори, Вороняки та Кременецькі 
гори. 
ГОЛОГРАФІЧНЕ КІН<5 — ви- 
робництво і демонстрування кіно¬ 
фільмів з кольоровим повністю 
об’ємним зображенням об’єктів, 
створюваним методами голографії; 
вид кінематографії. Для знімання 
голографічного кінофільму вико¬ 
ристовують апарати, що дають змо¬ 
гу фіксувати на плівці зображення 
об’єкта під різними кутами. Ко¬ 
жен кадр такої плівки складається 
з трьох голограм (на них зафіксо¬ 
вано не зображення об’єкта, а 
структура відбитої ним світлової 
хвилі), одержаних у червоному, 
зеленому і синьому кольорах. При 
демонструванні кінофільму плів¬ 
ку, вміщену в проекційний апа¬ 
рат, освітлюють трьома лазерами, 
що генерують світло відповідної 
довжини хвилі,— на спец, екрані 
(майже прозорому) виникає видиме 
зображення об’єкта. На відміну від 
стереоскопічного кіно це зобра¬ 
ження неможливо відрізнити від 

реального об’єкта, навіть змінюючи 
точку спостереження. Осн. прин¬ 
ципи Г. к. розроблено в серед. 
70-х рр. 20 ст. у Всесоюзному 
н.-д. кінофотоінституті (Москва), 
де знято і продемонстровано (1976) 
перший у світі експериментальний 
голографічний кінофільм трива¬ 
лістю ЗО с. М. О. Лисенко. 

ГОЛОГРАФІЯ (від грец. бХод — 
увесь, повний і урафео — пишу) — 
спосіб одержування об’ємного зоб¬ 
раження предметів шляхом запи¬ 
сування і наступного відтворюван¬ 
ня розсіяних ними хвиль. Винай¬ 
шов англ. фізик Д. Габор (1948), 
удосконалив Ю. М. Денисюк 
(1962). Бурхливий розвиток Г. 
почався в 60-і рр. після створення 
лазера. Запис інформації про мо¬ 
нохроматичне випромінювання, 
розсіяне предметом (предметна 
хвиля), здійснюють на реєструючо¬ 
му середовищі (мал., а), розташо¬ 
ваному в ділянці інтерференції 
предметної хвилі з допоміжною 
(опорною) когерентною хвилею 
(див. Когерентність хвиль). За 
схемою Денисюка хвилі спрямову¬ 
ються на реєструюче середовище 
з протилежних боків. Записана 
картина (голограма) містить повну 
інформацію про предметну хвилю, 
тобто не лише про розподіл амп¬ 
літуд (інтенсивності) розсіяно¬ 
го випромінювання (як звичайна 
фотографія), а й розподіл фаз. 
Голограма є складною дифракцій¬ 
ною граткою (у випадку запису 
на фотоемульсію — чергування 
світлих і темних смуг). При зчиту¬ 
ванні на голограму спрямовують 
лише опорну хвилю, при дифрак¬ 
ції якої відтворюється предметна 
хвиля (мал., б). Вимоги до мо- 
нохроматичності і когерентності 
опорної хвилі тут значно нижчі, 
ніж при записуванні. Так, для 
зчитування голограми, записаної 
за схемою Денисюка, придатне со¬ 
нячне світло, а також випроміню¬ 
вання штучних джерел світла. Г. 
характеризується властивостями, 
яких не має звичайна фотогра¬ 
фія. Відтворене об’ємне зображен¬ 
ня не відрізняється від предмета: 
його можна розглядати під різни¬ 
ми кутами. За допомогою гологра¬ 
ми, записаної на чорно-білому фо¬ 
томатеріалі трьома монохроматич¬ 
ними лазерами, можна одержати 
кольор. зображення. Частина голо¬ 
грами, записаної за схемою малюн¬ 
ка (а), відтворює зображення всьо¬ 
го предмета. На одній ділянці се¬ 
редовища можна записати, а потім 
зчитати сотні голограм. Зображен¬ 
ня можна додавати і віднімати; за 
допомогою ЕОМ синтезують голо¬ 
граму й отримують «зображення» 
неіснуючого об’єкта. Г. можлива на 
хвилях будь-якого типу, напр. аку¬ 
стичних. Голограму можна запи¬ 
сати одними хвилями, а відтвори¬ 
ти іншими (напр., акустооптична 
Г. дає змогу «бачити» крізь не¬ 
прозорі середовища). При цьому 
зображення збільшується у Х2/Х, 
разів (X, і Х2 — довжина хвиль від¬ 
повідно при запису і відтворенні 
зображення), що дає можливість 
створити рентгенооптичний або 
електроннооптичний мікроскоп із 
збільшенням до 106 раз. Г. застосо¬ 
вують для одержання об’ємного зо¬ 
браження творів мистецтва, ство¬ 

рення голографічного кіно і об’єм¬ 
ного телебачення, для неруйную- 
чого контролю форми складних 
об’єктів (напр., лопаток турбін з 
точністю до 1 мкм). Г. відкриває 
широкі можливості для обчислю¬ 
вальної техніки. Провадяться ро¬ 
боти над створенням оптичних об¬ 
числювальних машин із швидко¬ 
дією до 108 операцій за секунду і 
об’ємом пам’яті до 1012 біт. На 
Україні перші дослідження з Г. 
почалися в Ін-ті радіофізики і 
електроніки АН УРСР під керів¬ 
ництвом О. Я. Усикова (1965). 
Питання Г. вивчають інститути 
фізики та напівпровідників АН 
УРСР, кафедри ряду вузів рес¬ 
публіки. Вчені України створи¬ 
ли нові методи записування голо¬ 
грам у кристалах, напівпровід¬ 
никових структурах, термопласти- 
ках (М. С. Вродин, М. Г. Наход- 
кін, М. Т. Шпак), розробили мето 
ди динамічної Г. і корекції лазер¬ 
них пучків (В. Л. Вінецький, 
М. С. Соскін) та надвисокочастот¬ 
ної Г. (В. П. Шестопалов). 
Літ.: Островский Ю. И. Голография и 
ее применение. Л., 1973; Василен- 
ко Г. И. Голографическое опознавание 
образов. М., 1977; Кольер Р., Берхарт 
К., Лин Л. Оптическая голография. 
Пер. с англ. М., 1973. 

М. С. Соскін. 

ГОЛОД Наум Павлович (9. XII 
1891 — 27.IX 1938) — держ. і 
партійний діяч УРСР. Член Кому¬ 
ністичної партії з 1909. Н. у с. Ско- 
родному (тепер Мозирського р-ну 
Гом. обл.). Робітник. З 1909—учас¬ 
ник революц. руху в Києві й Кате¬ 
ринославі. В 1912—16—на заслан¬ 
ні. У 1917 — 19 — на парт, роботі 
в Києві, на Пд.-Зх. фронті, був 
секретарем Київ, губкому КП (б)У. 
Працював в апараті ЦК КП(б)У, 
1932—33 — секретар ЦК КП(б)У. 
З 1934 — на керівній парт, і рад. 
роботі в Узб. РСР. У 1925—27— 
кандидат у члени ЦКК КП(б)У, 
1927—33 — член ЦК КП(б)У. 

голбдний Михайло Семенович 
[справж. прізв.— Епштейн; 11(24). 
XII 1903, м. Бахмут, тепер Арте- 
мівськ Донецької обл.— 20.1 1949, 
Москва] — російський рад. поет. 
Член Комуністичної партії з 
1939. Перша кн. «Палі» (1922) — 
про комсомол. Осн. тематика тво¬ 
рів Г.— героїка громадян, війни. 
Писав пісні та вірші про У країну — 
«Пісня про Щорса» (1935), «Парти¬ 
зан Желєзняк» (1936), «Шлях на 
Запоріжжя» (1940), «Балада про 
Дніпропетровськ» (1941). Т. Шев¬ 
ченкові присвятив «Пісню про 
Тараса Шевченка» (1939). Перекла¬ 
дав твори Т. Шевченка, Я. Райніса, 
А. Міцкевича. 
Те.: Стихотворения, балладьі, песни. 
М., 1959; Укр. перек л.— Пісня 
чапаївця. В кн.: Чтець-декламатор. 
К., 1941. 

ГОЛбДНИЙ СТЕП — 1) П і в - 
нічний Голодний степ 
— пустеля в Каз. РСР, на Пн. від 
р. Чу. Див. Бетпак-Дала. 2) П і в- 
денний Голодний степ 
— лесова рівнина в Узб. РСР, на 
лівобережжі Сирдар*ї. Простяга¬ 
ється вздовж підніжжя гір Нуратау 
і Туркестанського хребта, на Пн. 
і Пн. Зх. зливається з піщаними 
просторами Кизилкуму. Площа 
бл. 10 тис. км2. Вис. до 385 м. 
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Голографія. Схеми за¬ 
писування (а) і зчиту¬ 
вання (б) голограми; 
і — лазер; 2 — розши¬ 
рювач пучка; 3 — дзер¬ 
кало; 4 — предмет; 5 — 
предметна хвиля; 6 — 
реєструюче середовище; 
7 — опорна хвиля; 8 — 
уявне зображення; 9 — 
дійсне зображення: 
І0 — голограма; 11 — 
екран. 
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««ГОЛОДНІ 
походи» 

Г. С. Голубкіна. 
Ізергіль. Гіпс. 1904. 
Державний Російський 
музей. Ленінград. 

Поверхня — плеската, слабо похи¬ 
лена на Пн. і Пн. Зх. Клімат різко 
континентальний, посушливий. 
Опадів до 240 мм на рік. Річок 
немає. Грунтові води засолені. 
Грунти — сіроземи, з ділянками 
солончаків. Освоєння Г. с. поча¬ 
лося в 2-й пол. 19 ст. За роки соціа¬ 
лістичного будівництва в Г. с. 
проведено реконструкцію спору¬ 
джених раніше каналів (зокрема, 
Північного каналу ім. С. М. Кіро¬ 
ва), збудовано Центральний, Пів¬ 
денно-Голо дностепський та ін. ка¬ 
нали. Г. с. перетворився на один 
з великих бавовницьких районів 
СРСР. 
«ГОЛбДНІ ПОХбДИ»—походи 
безробітних у США до законодав¬ 
чих органів у Вашінгтоні та столи¬ 
цях штатів, одна з форм боротьби 
робітників за свої права в період 
світової екон. кризи 1929—33. На 
поч. 1933 армія повністю незайня¬ 
тих у США становила 17 млн. чол. 
Провідну роль в організації «Г. п.» 
1 боротьбі з безробіттям відіграла 
Компартія США. Правлячі кола 
були змушені задовольнити деякі 
вимоги цього руху безробітних. 
«Г. п.» мали місце також у Велико¬ 
британії (1932—33), Канаді. 
ГОЛОДУВАННЯ — стан організ¬ 
му, який спричинюється повним 
або частковим позбавленням їжі 
або порушенням засвоєння її. У 
людини Г. розвивається при деяких 
захворюваннях органів травлення. 
У деяких тварин трапляється як 
фізіологічне явище (під час спляч¬ 
ки тощо). Розрізняють: повне 
Г. (повне позбавлення їжі), а б - 
с о л ю т н е (позбавлення їжі та 
рідини), неповне (потреба в 
калоріях і поживних речовинах 
задовольняється неповністю), 
часткове (різке зменшення в 
їжі кількості важливих поживних 
речовин). Тривалість життя люди¬ 
ни при повному Г. становить у 
середньому 65—70 діб і залежить 
від віку, статі та індивідуальних 
особливостей людини. Г. як метод 
лікування використовується най¬ 
частіше при ожирінні, подагрі, 
алергічних захворюваннях (брон¬ 
хіальна астма, дерматити), полі¬ 
артритах, психічних захворюван¬ 
нях тощо. В процесі Г. організм 
звільняється від надлишкового жи¬ 
ру і т. з. шлаків (сечовина, солі та 
ін.). Курс лікування складається з 
2 періодів: голоду і відновлення. 
Перший період (не більше 2—З 
тижнів) — повне позбавлення їжі, 
необмежене споживання води, де¬ 
зинтоксикаційні заходи (клізми, 
душі, тривале перебування на сві¬ 
жому повітрі). Період відновлення 

починають з харчування хворих 
розведеними фруктовими і овоче¬ 
вими соками. Поступово раціон 
розширюють. Лікувальне Г. може 
проводитись тільки в стаціонарних 
умовах. 
ГОЛОЛбБОВ Юрій Григорович (н. 
2. IX 1930, Москва) — український 
рад. хімік, чл.-кор. АН УРСР 
(з 1976). Член КПРС з 1957. За¬ 
кінчив (1953) Моск. хіміко-техно- 
логіч. ін-т ім. Д. І. Менделєєва. 
З 1970 працює в Ін-ті органічної 
хімії АН УРСР. Осн. напрям робо¬ 
ти — хімія фосфорорганічних спо¬ 
лук: розробка нових шляхів їхньо¬ 
го синтезу, вивчення хім.,фізико- 
хім. і біол. властивостей, дослі¬ 
дження механізмів реакцій і пошук 
нових ефективних речовин — пес¬ 
тицидів, комплексоутворювачів, 
антипіренів, лікар, препаратів. 
ГОЛОНАСІННІ (Сушпозрегшае, 
або РіпорЬуІа) — група (відділ) 
вищих насінних рослин. Характер¬ 
ні риси Г.— наявність насінних 
зачатків, розміщених відкрито, а 
не замкнено в зав'язь, як у по¬ 
критонасінних рослин, і відсут¬ 
ність плодолистків. Усі сучасні 
види Г. мають стробіли — вкоро¬ 
чені репродуктивні пагони, на яких 
містяться спорофіли (споролист¬ 
ки) з споротворними органами. Де¬ 
рева і кущі. Деревина розвивається 
з відкритих колатеральних пучків 
і завдяки діяльності камбію може 
вторинно потовщуватись. У біль¬ 
шості Г. вона складається з тра¬ 
хеїд; справжніх судин — трахей 
здебільшого немає. Усі Г.— різ¬ 
носпорові рослини; мега- і мікро- 
спорофіли мають різні будову, 
форму і розміри; мегаспорофіли з 
насінними зачатками переважно зі¬ 
брані в шишки, або жіночі шишки, 
мікроспорофіли — в стробіли, або 
мікростробіли. Перші Г.— насін¬ 
ні папороті з’явилися в кінці де¬ 
вонського періоду. Провідне ста¬ 
новище серед рослин Г. зайняли 
в мезозойську еру, в кінці якої 
більшість їх витіснили покритона¬ 
сінні. Відомо бл. 600 сучас. видів. 
Г. поділяють на такі класи (за дея¬ 
кими авторами — порядки): на¬ 
сінні папороті (Ріегісіозрегшорзі- 
сіа), бенетити (ВеппеШіорзша), 
кордаїти (Согсіаііюрзісіа), саговни- 
ки (СусасІор5ІсІа); хвойні (Ріпор- 
5І<За, або Сопіїегае), гінкгові 
(Сіпкрорзісіа), гнетові (Спеїіпае). 
Виходячи з того, що у гнетових є 
зачаткова «оцвітина» і трахеї і не¬ 
має смоляних ходів, ряд ботаніків 
виділяють їх в окремий клас обо- 
лонконасінних — СЬІашусІозрегта- 
Іорзісіа. Перші 3 класи — викопні 
рослини. Саговники досягли свого 
розквіту в палеозої, в наш час у 
тропіках їх бл. 90 видів. З дуже по¬ 
ширених у юрський період гінкго¬ 
вих зберігся лише один вид — 
гінкго. Гнетові відомі з палеогено¬ 
вого періоду; тепер їх налічують 
бл. 100 видів. Хвойні з’явилися в 
пермський період, у наш час вони 
досить поширені. Більшість їх 
росте в Пн. півкулі. Вони є найваж¬ 
ливішою групою Г. як за кількістю 
видів (понад 400) і зайнятою ними 
територією, так і за своїм госп. зна¬ 
ченням. Це великі дерева або ку¬ 
щі. З Г. одержують деревину і добу¬ 
вають смоли, що їх широко засто¬ 
совують у господарстві. 

ГОЛОПРЙСТАНСЬКИЙ 
РАЙбН — у пд.-зх. частині 
Херсонської обл. УРСР. Утворений 
1923. Пл. 3,6 тис. км2. Нас. 56,9 
тис. чол. (1978). В районі — 54 
населені пункти, підпорядкова¬ 
ні міській і 15 сільс. Радам нар. 
депутатів. Центр — м. Гола Прис¬ 
тань. Лежить на Пд. Причорномор¬ 
ської низовини. Територію Г. р. 
омивають: на Пд.— Тендрівська 
затока Чорного м., на Зх.— Ягорли- 
цький, на Пн. Зх.— Дніпровський 
лимани. В межах району — Олеіи- 
ківські піски. Корисні копалини: 
торф, сіль. На Пн. протікає Дніп¬ 
ро. Вздовж морського узбережжя 
багато солоних озер. Грунти в 
основному каштанові. Розташо¬ 
ваний у степовій зоні. В Г. р.— 
більша частина Чорноморського 
заповідника. Найбільші підприєм¬ 
ства — голопристанські з-ди «Ко¬ 
мунар» (дерев’яні човни, предмети 
широкого вжитку), маслоробний, 
харчосмакова ф-ка, лісгоспзаг, 
Кардашинське торфопідприємство, 
Збур’ївський лісгоспзаг, Пам’ят- 
ненський ремонтний з-д. Комбі¬ 
нат побутового обслуговування (Го¬ 
ла Пристань) і 4 будинки побуту. 
Осн. напрям розвитку с. г. району 
— вироби, зерна, кормових куль¬ 
тур, молока, м’яса та вовни. С.-г. 
угіддя 1977 становили 123,4 тис. 
га, в т. ч. орні землі — 93,2 тис. 
га, сади і виноградники — 4,2 тис. 
га, луки і пасовища — 3,7 тис. га. 
Зрошуваних земель — 24,2 тис. га 
(Краснознам’янська зрошувальна 
система). Гол. культури: озима 
пшениця, ячмінь, овес, кукурудза, 
рис, соняшник. У тваринництві 
розвинуті м’ясо-мол. скотарство, 
свинарство та вівчарство. В Г. р.— 
15 радгоспів, 6 колгоспів, райсіль- 
госптехніка, племінна інкубаторна 
птахівнича станція. Автошляхів — 
815 км, у т. ч. з твердим покрит¬ 
тям — 483 км. У районі — 48 заг. 
освітніх, 3 муз. і спортивна школи, 
с.-г. технікум (с. Бехтери), 48 
лік. закладів, у т. ч. 9 лікарень, 
санаторій «Гопри» (Гола Прис¬ 
тань), 16 будинків культури, 19 
клубів, 2 кінотеатри, 52 кіноуста¬ 
новки, 45 б-к. Уродженці району 
— двічі Герої Соціалістичної Пра¬ 
ці М. А. Брага (с. Малий Клин) та 
І. І. Стрельченко (с. Рибальче). 
У Г. р. видається газ. «Заповіти 
Леніна» (з 1930). М. А. Зленко. 

Г0ЛОС — 1) Сукупність різних за 
висотою, силою і тембром звуків, 
що їх видає людина (або тварини, 
які дихають легенями) за допомо¬ 
гою голосового апарата. Звук ви¬ 
никає внаслідок активного (під 
впливом центральної нервової си¬ 
стеми) та пасивного (від діяння 
повітря, що проходить через голо¬ 
сову щілину) змикання голосових 
зв'язок. Посилюються звуки в глот¬ 
ці та в порожнинах рота й носа. Зву¬ 
ки виникають довільно (мовлення, 
спів) або внаслідок рефлекторних 
рухів м’язів гортані (чхання, ка¬ 
шель). Висота Г. залежить від час¬ 
тоти коливання голосових зв’язок, 
яка зумовлюється їхньою довжи¬ 
ною, товщиною та напруженням, а 
сила Г.— від розмаху коливань 
голосових зв’язок. Властивості Г. 
змінюються залежно від віку, ста¬ 
ті, стану здоров’я людини тощо. 
2) Окрема мелодична лінія в бага- 
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гоголосому творі. 3) Партія ан¬ 
самблевого твору (хору, оркестру, 
квартету тощо). 4) Мотив, мелодія 
пісні. Див. також Співочий голос. 
«ГбЛОС АМЕРИКИ» («ТЬе Уоісе 
о{ Ашегіса») — радіостанція, вхо- 
дить до складу Американського 
агентства по інформації та куль¬ 
турному обміну. Засн. 1942. Бере 
участь в амер. пропаганді на зару¬ 
біжні країни. Веде передачі 38 мо¬ 
вами (в т. ч. рос. та укр.) через 
радіостанції, які містяться в різ¬ 
них частинах земної кулі. Радіо¬ 
програми «Г. А.», особливо ті, що 
розраховані на соціалістичні краї¬ 
ни, часто суперечать принципам, 
зафіксованим у Заключному акті 
Хельсінкської наради 1975. 
«ГбЛОС ЖИТТЯ» — газета, за¬ 
снована 1929 крайовою комуністич¬ 
ною організацією Закарпаття як су- 
спільно-політ. і літературний дво¬ 
тижневик. У 1931 став органом Со¬ 
юзу працюючого селянства, 1932 — 
Об’єднання трудящого селянства. 
З незначними перервами, через 
заборону бурж. владою, виходив 
до жовтня 1938. Відіграв значну 
роль в організації боротьби тру¬ 
дящих Закарпаття проти соціаль¬ 
ного і нац. гноблення, широко 
популяризував серед населення 
краю укр. дореволюц. і рад. худож¬ 
ню л-ру, виступав поборником воз¬ 
з’єднання Закарп.України з УРСР. 
«ГОЛОС МОРЯ» — звукове яви¬ 
ще над поверхнею моря, що вини¬ 
кає під час сильного вітру внаслі¬ 
док утворення вихорів за гребеня¬ 
ми морських хвиль. Людина не 
чує «Г. м.», бо це явище належить 
до діапазону ультразвукових хвиль 
(див. Ультразвук). Його фіксу¬ 
ють спец, гідроакустичні прилади. 
Можливо, «Г. м.» чують деякі мор. 
тварини. Відкритий рад. ученим 
В. В. Шулейкіним. 
«гблос нарОда» — щоденна 
газета, орган Катеринославської 
Ради робітничих і солдатських де¬ 
путатів. Видавався з 24. V (6.VI) 
1917 під назвою «Голос солдата». 
З середини грудня 1917 газета ста¬ 
ла на більшовицькі позиції, при¬ 
діляла велику увагу мобілізації 
мас на боротьбу проти австро-нім. 
окупантів та укр. бурж. націона¬ 
лістів. Під назвою «Г. н.»виходила 
з серед, березня 1918 (до окупації 
Катеринослава австро-нім. війсь¬ 
ками). 
«гблос ПРАЦІ» — ЩОМІСЯЧНИЙ 
журнал української прогресивної 
еміграції в Канаді. Виходив з квіт¬ 
ня 1922 по березень 1924 у м. Він¬ 
ніпегу. Редактором журналу 
був М. Попович. У «Г. п.» широко 
висвітлювалось екон. і культурне 
життя Рад. України, вміщувалися 
твори укр. класичної та рад. л-ри, 
канадських укр. письменників 
(М. Шатульського, М. Поповича, 
І. Залеза). В березні 1924 «Г. п.» 
об’єднався з журн. «Голос робіт¬ 
ниці» і виходив під назвою «Ро¬ 
бітниця*. 
«Гблос ПРОЛЕТАРИЯ» — га- 
зета, видавалася в Одесі з 6(19). 
VII 1917 по 28.11 1918. Спочат¬ 
ку була органом об’єднаних с.-д. 
інтернаціоналістів. З жовтня 
1917 (з № 19) — орган Одес. к-ту 
РСДРП(б), з ЗО.Х (12.ХІ) — Хе¬ 
рсон. губ. і Одес. міського к-тів 
РСДРП(б). На сторінках «Г. п.» 

публікувалися статті, виступи В. 1. 
Леніна, матеріали VI з’їзду 
РСДРП(б). «Г. п.» відіграв значну 
роль у мобілізації трудящих мас 
на боротьбу за перемогу Рад. вла¬ 
ди на Пд. України. Видання газети 
припинилось у зв’язку з окупа¬ 
цією Одеси австро-нім. військами. 
«Гблос РАБбЧИХ» — неле¬ 
гальна більшовицька газета. Орган 
Єлизаветградської орг-ції РСДРП. 
Виходив з 15(28).VIII по 15(28). IX 
1905 в Єлизаветграді (тепер Кіро¬ 
воград). Всього надрук. З номери. 
«ГОЛОС РЕВОЛЮЦИИ» — що¬ 
денна газета, орган ЦВК Рад сол¬ 
датських, матроських, робітничих і 
селянських депутатів Румунського 
фронту, Чорноморського флоту та 
Одеського військ, округу (Рум- 
чероду). Видавався в Одесі з 11 
(24).VII 1917 до квітня 1918. З 
15(28).ХІІ 1917, після перевиборів 
ЦВК Румчероду, «Г. р.» зайняв 
більшовицькі позиції і відіграв 
значну роль у боротьбі за встанов¬ 
лення і зміцнення Рад. влади на 
Пд. України. Видання газети при¬ 
пинилось у зв’язку з окупацією 
Одеси австро-нім. військами. 
«Гблос РОБІТНЙЦІ» — щомі¬ 
сячний журнал жіночої секції про¬ 
гресивної організації укр. трудя¬ 
щих у Канаді Товариство Україн¬ 
ський Робітничо-Фермерський дім. 
Виходив з січня 1923 по березень 
1924 у Вінніпегу. Журнал висвіт¬ 
лював становище жінок і жіночий 
рух у капіталістичних країнах, у 
Рад. Союзі, в т. ч. на Рад. Украї¬ 
ні, приділяв значну увагу вихован¬ 
ню дітей. У березні 1924 «Г. р.» 
об’єднався з журн. «Голос праці» і 
виходив під назвою «Робітниця*. 
«гблос СОЛДАТА» — неле¬ 
гальна газета, орган Київської 
військ, організації РСДРП. Вихо¬ 
див з 28. III (10. IV) по 16(29).IX 
1906 в Києві. Надруковано 8 номе¬ 
рів. «Г. с.» з більшовицьких пози¬ 
цій висвітлював боротьбу трудя¬ 
щих проти самодержавства. Май¬ 
же в кожному номері передруко¬ 
вувався матеріал з ін. більшовиць¬ 
ких газет («Казарма», «Волна*, 
«Зхо* тощо). 
«гблос СОЦИАЛ-ДЕМОКРА- 
ТА» — нелегальна більшовицька 
газета, орган Харківського коміте¬ 
ту РСДРП. Вийшло два номери, 
перший — 12(25).ХІ 1916. В газе¬ 
ті надруковано резолюції Бернсь- 
кої конференції, написані В. І. 
Леніним, і статті «Про масові по¬ 
літичні страйки», «Дорожнеча і 
заробітна плата», які висвітлювали 
політ, становище в Росії, закли¬ 
кали робітників до революц. бо¬ 
ротьби. 
«гблос СОЦИАЛ-ДЕМО- 
КРАТА» — більшовицька газета, 
орган Київського комітету 
РСДРП(б). Виходив з 14(27).ІІІ по 
25.Х (7.XI) 1917. Надруковано 100 
номерів. У липні 1917 за рішенням 
конференції більшовиків Пд.-Зх. 
краю «Г. с.-д.» став і органом обл. 
к-ту РСДРП(б). У газеті друкува¬ 
лися статті й промови В. І. Леніна, 
пропагувалися найважливіші рі¬ 
шення партії, зокрема резолюції 
VII (Квітневої) парт, конферен¬ 
ції і VI з’їзду РСДРП(б). 
ГОЛОСІННЯ, тужіння — жанр 
усної нар. поетичної творчості, по¬ 
в’язаний із похоронними та деяки¬ 

ми іншими обрядами. Г. по мерт¬ 
вому виникли ще в первіснообщин¬ 
ному суспільстві. Різновиди Г. ві¬ 
домі в багатьох народів світу. За 
часів кріпосництва в дореволюц. 
Росії побутували рекрутські Г. 
В деяких Г. відобразилася тяжка 
дійсність експлуататорського сус¬ 
пільства. Як і думи, укр. Г. вико¬ 
нуються речитативом, але з біль¬ 
шою експресивністю та імпровіза¬ 
ційністю. Генетично, функціональ¬ 
но й тематично укр. Г. близькі до 
рос. планів і причетів. За рад. ча¬ 
су Г. майже зникли з побуту. 
Літ.: Стельмах М. П. Голосіння. 
В кн.: Українська народна поетична 
творчість, т. 1. К., 1958. 

голосникй — маленькі каме¬ 
ри або посудини (звичайно кера¬ 
мічні), які закладають у стіни та 
склепіння споруди для посилення 
звуку (див. Резонатор). Іноді Г. 
застосовують як порожнисті кон¬ 
структивні елементи для зменшен¬ 
ня ваги склепіння. 
ГОЛОСНІ ЗВУКИ , голосні — 
звуки людської мови, в осно¬ 
ві яких лежить музичний тон, 
утворюваний внаслідок періодич¬ 
них коливань голосових зв’язок 
і модифікації коливань у надгор¬ 
танних порожнинах. На основі 
артикуляції Г. з. укр. літ. мови 
класифікують за місцем підняття 
язика — голосні переднього (і, и, 
е) й заднього (а, о, у) ряду; за 
ступенем підняття язика — звуки 
високого (і, и, у), середнього (е, 
о) й низького (а) підняття; за учас¬ 
тю губ — Г. з. огублені, або лабі¬ 
алізовані (о, у), й неогублені (а, е, 
и, і). З акустичного боку Г. з. 
розрізняють за формантною струк¬ 
турою (розподілом складових то¬ 
нів), тривалістю й інтенсивністю. 
За положенням м’якого піднебіння 
Г. з. бувають чисті, неносові, або 
неназалізовані, й носові, або наза- 
лізовані (польс. є, з). Н. І. Тоцька. 

ГОЛОСОВЙЙ АПАРАТ — у ди- 
хаючих легенями тварин, а також 
у людини сукупність анатомічних 
утворів, що беруть участь в утво¬ 
ренні звуків. Складається з влас¬ 
не Г. а.— розміщених у гортані 
еластичних голосових зв’язок або 
перетинок, і допоміжних органів — 
легенів, бронхів, трахеї, глотки, 
носоглотки, носової порожнини, 
пазух носа і порожнини рота. Го¬ 
лосових зв’язок немає у китоподіб¬ 
них. У птахів Г. а. утворюється 
в т. з. нижній гортані. 
Коливання голосових зв'язок, зу¬ 
мовлювані струменем видихувано¬ 
го повітря, передаються в порож¬ 
нини дихальних шляхів голови, в 
результаті чого виникають звуки 
(голос), що посилюються систе¬ 
мою резонаторів. 
ГОЛОСОВІЗВ’ЯЗКИ — дві склад¬ 
ки слизової оболонки гортані з 
еластичними волокнами у безхвос¬ 
тих земноводних, деяких плазунів, 
більшості ссавців, у т. ч. людини. 
Беруть участь в утворенні голосу, 
а також у захисті від потрапляння 
сторонніх тіл у дихальні шляхи. 
У людини і деяких ін. ссавців 
над Г. з. є т. з. несправжні Г. з.: 
що не беруть участі в утворенні 
голосу. 
ГОЛОСУВАННЯ — 1) Подання 
голосів під час виборів до органів 
держ. влади чи інших виоорних 

ГОЛОСУВАННЯ 

Голосники. Архітектур¬ 
но-історичний заповід¬ 
ник «Софійський му¬ 
зей». Київ. 

Голотурії. Сисиїпагіа 
Ггошіоза: 1 — щупаль¬ 
ця: 2 — ампули щупа¬ 
лець; 3—амбулакральні 
ніжки; 4 — анальний 
отвір. 

Голуб* янкові. 
Голуб’я нка красива 
(метелик і гусениця). 
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Голота. Заставка О. 
Данченка до книжки 
«Думи». Київ. 1959. 

Голуб свійський: 
1 — ніжинський; 
2 — миколаївський; 
3 — київський; 
4 — павиний. 

органів. Г. буває таємним (виборець 
заповнює бюлетень в ізольованому 
приміщенні і опускає його в урну) і 
відкритим (як правило, підняттям 
руки). Див. також Балотування. 
2) Спосіб виявлення волі право¬ 
мочних учасників зборів, засідань 
тощо при розв’язуванні тих чи ін¬ 
ших питань. 
ГОЛ0ТА Ілля (р. н. невід.— ли¬ 
пень 1649) — козацький полков¬ 
ник, сподвижник Б. Хмельницько¬ 
го у визвольній війні українського 
народу 1648—54. Походив з реєст¬ 
рових козаків. Посланий з 10-ти- 
сячним загоном на допомогу біло¬ 
рус. повстанцям, Г. навесні 1649 
завдав лит. армії Я. Радзи- 
вілла нищівної поразки. Це сприя¬ 
ло розгортанню нар. повстан¬ 
ня в Білорусії. Майже три місяці 
загони, очолені Г., вели боротьбу 
проти переважаючих сил ворога. 
17(27).VII 1649 7-тисячний загін 
Г. в районі містечка Загалля (тепер 
село Любанського р-ну Мін. обл.) 
був оточений переважаючими си¬ 
лами ворога. Майже всі повстанці 
і сам Г. загинули. 
ГОУКЗТА Петро Іванович (справж. 
прізв.— Мельник; 1902, с. Бала- 
шівка, тепер у складі Кіровограда 
— 8. XI 1949, м. Снятин. тепер 
Івано-Франківської обл.) — укра¬ 
їнський рад. письменник. З пер¬ 
шою зб. поезій «Тернистий шлях до 
волі й освіти» виступив 1921. На¬ 
лежав до літ. орг-цій «Плу?*, 
«Молодняк*. Автор збірок віршів 
«Степи — заводові» (1925), «Пісні 
під гармонію» (1928), поеми «Буд¬ 
ні» (1928), у яких відобразив со¬ 
ціалістичне будівництво на селі. 
Зб. повістей і оповідань «Бруд» 
(1929), роман «Сходило сонце» 
(1930) — про героїку громадян, 
війни. Г7. М. Довгалюк. 
ГОЛбТА, сірома — біднота, не- 
імущий і безпритульний люд на 
Україні (в Росії, на Дону — голи- 
тьба) за феодально-кріпосницького 
та капіталістичного ладу. Виник¬ 
нення Г. пов’язане з розвитком то¬ 
варно-грошових відносин, посилен¬ 
ням кріпацтва і майнового розша¬ 
рування селянства на Україні. Ще 
в кін. 15 ст. Г. в пошуках заробіт¬ 
ків покидала рідні місця, пересе¬ 
лялася на Брацлавщину, Канів- 
щину, Черкащину і становила знач¬ 
ну частину козацтва. В 16—18 ст. 
Г. тікала переважно на Запоріжжя, 
була там найбіднішою верствою 
населення. Більшість Г. наймалася 
на роботу до заможних козаків на 
зимівники (хутори), на рибальські 
й соляні промисли, в чумацькі вал¬ 
ки, а також ішла на заробітки в 
Крим, Молдавію, Валахію (див. 
Аргати). Г. разом з ін. верствами 
трудового козацтва становила гол. 
масу запорізького війська, виступа¬ 
ла осн. силою козац.-сел. повстань 
16—18 ст. Активну участь Г. взяла 
у визвольній війні українського 
народу 1648—54, в гайдамацькому 
русі. Термін «голота» існував і в 
19 — на поч. 20 ст. стосовно до 
найбідніших верств населення. 
Узагальнений образ представника 
Г. втілено в нар. думах («Ду¬ 
ма про козака Голоту», «Козак 
нетяга Фесько Ганжа Андибер»), 
піснях («Ой, заступила та чорна 
хмара»), в л-рі («Гайдамаки» Т. Г. 
Шевченка), живописі. 

ГОЛбТА — персонаж однієї з най¬ 
давніших укр. нар. дум. Публіку¬ 
валася вона під назвами: «Голота», 
«Схватка с татарином», «Про коза¬ 
ка Голоту», «Дума про козака Голо¬ 
ту» та ін. Відомо вісім варіантів 
цього твору. Перший запис— кін. 
17 ст., перша публікація—в зб. П. 
Лукашевича «Малороссийские и 
червонорусские народньїе думьі и 
песни» (СПБ, 1836). У думі розпо¬ 
відається про героїчний поєдинок 
козака Г. з татарином. В образі 
Г. втілено такі риси укр. народу, 
як сміливість, кмітливість, муж¬ 
ність. Деякі дослідники припуска¬ 
ли, що в думі відтворено істор. пос¬ 
тать І. Голоти. Як персонаж думи 
Г. зображений у творах художників 
С. Васильківського, М. Дерегуса, 
Г. Якутовича, О. Данченка. 

М. М. Шубравська. 

ГОЛОТУРІЇ, морські огірки (Но- 
ІоіЬигоісІеа) — клас безхребетних 
тварин типу голкошкірих. Тіло 
(довж. від 2—3 см до 2,1 м) ви¬ 
довжене, червоподібне або цилінд¬ 
ричне, дуже скоротливе, часто на¬ 
буває форму кулі, огірка або дині; 
має п’ятипроменеву симетрію, але 
вона порушена білатеральним (дво¬ 
бічно-симетричним) та асиметрич¬ 
ним розміщенням багатьох орга¬ 
нів. Рот оточений щупальцями, за 
допомогою яких Г. захоплюють 
їжу. Поверхня тіла вкрита епідер¬ 
місом, скелет редукований (мікро¬ 
скопічні вапнисті тільця). Г.— ма¬ 
лорухливі мешканці мор. дна. 
Розмноження статеве. Розвиток з 
метаморфозом. Живляться детри¬ 
том і дрібним планктоном. Бага¬ 
тьох Г. поїдають риби, деяких 
(напр., трепангів) використовує в 
їжу. людина. Відомо бл. 1100 ви¬ 
дів, поширених в усіх морях і оке¬ 
анах. В СРСР більшість видів — у 
північних і далекосхідних морях; 
у Чорному м.— 8 видів. Клас Г. 
поділяють на 5 рядів: дерево- 
виднощупальцеві (Цеп- 
(ІгосЬігоіа), щитови днощу- 
пальцеві (АзрісІосЬігоІа), б о- 
к о н о г і (Еіаяіросіа), бочон- 
к о в и д н і (Моїрасіопіа) та без¬ 
ногі (Аросіа). Іл. с. 91. 

О. П. Маркевич. 
ГОЛОЦЕН (від грец. 6А.од — увесь 
і хаігод — новий) — сучасна (піз¬ 
ня) епоха антропогенового (чет¬ 
вертинного) періоду, яка охоплює 
післяльодовиковий час. Початок — 
бл. 10 тис. років тому. Г. поділя¬ 
ють на відрізки (віки), що відпові¬ 
дають етапам зміни клімату. Ці 
зміни встановлюють гол. чин. на 
основі вивчення рослинних решток 
з торфовищ. Для Г. характерні пі¬ 
щано-глинисті відклади. В голоце- 
нову епоху сформувалися сучасні 
гідрографічна сітка та географічні 
зони (див. Зони фізико-географіч¬ 
ні). 
ГЙЛСУОРСІ (ОаІ5^огіЬу) Джон 
(14. VIII 1867, Лондон — 31.1 
1933, там же) — англійський пись¬ 
менник, один з представників кри¬ 
тичного реалізму в літературі 20 
ст. Перші твори — зб. оповідань 
(1897). У соціально-побутових ро¬ 
манах «Острів фарисеїв» (1904), 
«Садиба» (1907), «Братерство» 
(1909), «Патрицій» (1911), «Фрі- 
ленди» (1915) відтворив життя 
англ. суспільства з його класови¬ 
ми і становими суперечностями. 

Соціально-критичне спрямування 
мають і п’єси «Срібна скринька», 
«Боротьба» (обидві — 1909), «Пра¬ 
восуддя» (1910), «Мертва хватка» 
(1920), «Вірність» (1922). Центр, 
місце в творчості Г. займає епо¬ 
пея, що складається з трилогій 
«Сага про Форсайтів» (романи 
«Власник», 1906; «У петлі», 1920: 
«Здається в найми», 1921) і «Су¬ 
часна комедія» (романи «Біла мав¬ 
па», 1924; «Срібна ложка», 1926; 
«Лебедина пісня», 1928) та кіль¬ 
кох окремих новел і зб. оповідань 
«На форсайтській біржі» (1930). 
В романах, новелах, драмах Г. 
подано широку картину занепаду 
англ. бурж. суспільства. Консер¬ 
ватизм світогляду Г. ослаблював 
соціально-викривальні тенденції в 
його творчості, що особливо вия¬ 
вилось у трилогії «Кінець розділу» 
(1931—33). У статтях і виступах 
захищав і розвивав принципи реа¬ 
лізму. Нобелівська премія 1932. 
Те.: У к р. пере кл.— Сага про Фор¬ 
сайтів. К., 1976; Рос. перекл.— 
Собрание сочинений, т. 1 — 16. М., 
1962. 
Літ.: Воропанова М. И. Джон Голсу- 
орси. Красноярск, 1968; Тугушева 
М. П. Джон Голсуорси. М., 1973; Ле* 
видова И. М. Джон Голсуорси. Био- 
библиографический указатель. М., 
1958. 
ГбЛУБ Олефір Остапович (р. н. 
невід.— п. 1628) — гетьман реєст¬ 
рових козаків 1622—23. За геть¬ 
манування Г. було організовано 
мор. походи козаків проти Туреч¬ 
чини; 1623 відправлено козац. по¬ 
сольство у Варшаву з вимогами 
припинити утиски укр. населення 
та підтвердити привілеї реєстрово¬ 
го козацтва. В 1625 Г. брав участь 
у сел.-козац. повстанні під прово¬ 
дом М. Жмайла. Під час походу 
1628 козаків на Крим Г. загинув у 
бою проти татар. 
ГбЛУБ СВГЙСЬКИЙ (СоїитЬа 
с!оте$ііса) — свійський птах ряду 
голубоподібних; походить від си¬ 
зого голуба (СоїитЬа Ііуіа). Відо¬ 
мо понад 150 порід Г. с., які по¬ 
діляють на поштові, спортивні, де¬ 
коративні й м’ясні. Поштові 
Г . с. (червоний поштар, бельгій¬ 
ські) здатні пролітати до 1000 км 
з швидкістю 100 км/год. їх вико¬ 
ристовували для зв’язку. Спор¬ 
ти в н і Г. с. (київський, ніжин¬ 
ський, миколаївський та ін. відзна¬ 
чаються швидким і своєрідним по¬ 
льотом. Декоративних Г. с. 
(дутиші, капуцини, якобіни, тур¬ 
мани, космачі та ін.) розводять за¬ 
ради гарного оперення, своєрідної 
форми тіла і воркування. М’ясні 
Г. с. (вуличний, кінг, карно, римсь¬ 
кі та ін.) дають смачне біле м’ясо; 
їх жива маса 800—1000 г. Г. с. 
утримують у голуб'ятниках на 20— 
ЗО голів. Живуть вони парами і 
розмножуються цілорічно. Голуб¬ 
ка відкладає щоразу двоє яєць. 
Період насиджування 17—21 день. 
Насиджують самка і самець по 
черзі. Осн. корми для Г. с.— зер¬ 
нові суміші. 
ГОЛУБІНКО Микола Васильо¬ 
вич (1897 — 9. III 1937) — учасник 
боротьби за владу Рад на Україні, 
держ. і партійний діяч УРСР. 
Член Комуністичної партії з 1914. 
За фахом слюсар. Проводив рево- 
люц. роботу в Києві. В 1914—17 — 
на засланні в Тобольській губ. В 
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1917 — секретар виконкому ро- 
бітн. секції Київ. Ради робітн. і 
солдатських депутатів, член Київ, 
к-ту РСДРП(б). У 1918 — на під¬ 
пільній роботі в Одесі: член губ- 
кому КП(б)У, голова повстансько¬ 
го к-ту. В 1919—20 — комісар 45-ї 
д-зії, член Реввійськради 3-ї Укр. 
армії, брав участь у боях проти 
військ внутр. контрреволюції та 
іноз. інтервентів. З 1921 — на ке¬ 
рівній парт, і рад. роботі. На XI 
з’їзді КП(б)У обирався кандидатом 
у члени ЦЇС, на XII з’їзді — чле¬ 
ном ЦК КП(б)У. 
голубЄць Михайло Андрійович 
(н. ЗО.Х 1930, с. Великий Любінь, 
тепер Городоцького р-ну Львівсь¬ 
кої обл.) — український рад. бота¬ 
нік, чл.-кор. АН УРСР (з 1978). 
Член КПРС з 1967. Працює в га¬ 
лузі ботаніки і біогеоценології. Г. 
належать теоретичні розробки з пи¬ 
тань еколого-фітоценологічної кла¬ 
сифікації рослинності, висотно-зо¬ 
нальної диференціації рослинного 
покриву, геобот. районування гір¬ 
ських країн, структурно-функціо¬ 
нальної організації екосистем, ме¬ 
ханізмів саморегуляції в живих 
системах, охорони природи тощо. 
ГдЛУБЄВ Віктор Максимович 
[4.(17).І 1916, Петроград — 17.У 
19451 — рад. військовий льотчик, 
гвардії майор, двічі Герой Рад. 
Союзу (1942, 1943). Член Комуніс¬ 
тичної партії з 1942. В Рад. Армії 
з 1936. Під час Великої Вітчизн. 
війни 1941—45 як командир ланки 
і ескадрильї воював на Пд.-Зх., 
Центр, і Сталінградському фрон¬ 
тах. Зробив 157 бойових вильотів 
на штурмування. З 1943 навчався у 
Військ.-повітр. академії ім. М. Є. 
Жуковського. Загинув при вико¬ 
нанні службових обов’язків. На¬ 
городжений орденом Леніна, 2 ор¬ 
денами Червоного Прапора, ін. 
орденами, медалями. 
Г0ЛУБЄВ Павло Васильович (28. 
VI 1883, Бахмут, тепер Артемівськ 
Донецької обл.— 3. III 1966, Хар¬ 
ків) — укр. рад. педагог-вокаліст, 
засл. діяч мист. УРСР (з 1953). У 
1906 закінчив муз. уч-ще в Харко¬ 
ві. З 1939 — професор Харків, 
консерваторії. Серед вихованців 
Г.— нар. арт. СРСР Б. Гмиря. 
Те.: Борис Романович Гмьіря. М., 
1959; Советьі молодим педагогам-во- 
калистам. М., 1963. 

ГдЛУБЄВ Степан Тимофійо- 
вич (1849—1920) — бурж. історик. 
Професор Київ, ун-ту і Київ, ду¬ 
ховної академії. Писав переважно 
про історію освіти, культури і 
церк. життя на Україні. Осн. пра¬ 
ці: «Київський митрополит Петро 
Могила та його сподвижники» (т. 
1—2, 1883—98), «Історія Київсь¬ 
кої духовної академії» (в. 1, 1886). 
Г. перебільшував роль церк. дія¬ 
чів у розвитку освіти і культури на 
Уішаїні. Цінним у працях Г. є 
публікація документів 16—17 ст. 
ГОЛУБЙНСЬКИЙ Дмитро Ми¬ 
хайлович [справж. прізв.— Трос- 
тянський; 17(29).ХІ 1880, хутір 
Голубинський, тепер Калачевського 
р-ну Волгоградської обл.— 29.1 
19581 — російський рад. актор, 
нар. арт. УРСР (з 1947). Творчу 
діяльність почав 1905 в Астрахані. 
Працював у театрах Єлизаветгра- 
да, Ростова, Владимира, Сімферо¬ 
поля. Катеринодара (1906—16), в 

ленінградських Великому драм, 
театрі (1918—25), Першому пере¬ 
сувному драм, театрі (1925—28), 
Дніпроп. рос. драм, театрі Г1928— 
31), в театрі Київ, особливого 
(1931—44) і Одеського (1944—54) 
військ, округів. Ролі: Безсеме- 
нов («Міщани» Горького), Лопахін 
(«Вишневий сад» Чехова), вчитель 
Пешек («Прага залишається моєю» 
Буряківського), Клавдій («Гамлет» 
Шекспіра). Знімався у фільмах 
(«Щорс», «Молодість», «Устим 
Кармелюк»). Держ. премія СРСР, 
1952., 
ГОЛУБКА — український нар. 
парний танець. Танцюють його по 
колу. Танц. фігури змінюються під 
команду: «Голубка — раз напе¬ 
ред!», «Голубка — два наперед!» і 
т. д. («голубкою» наз. дівчину, яка 
танцює з парубком у парі). Побу¬ 
тує переважно на Буковині. Муз. 
розмір 2/4. 
ГОЛУБКІНА Ганна Семенівна [16 
(28). І 1864. Зарайськ, тепер Мос¬ 
ковської обл.— 7. IX 1927, там же] 
— російський рад. скульптор. На¬ 
вчалася в Моск. уч-щі живопису, 
скульптури та архітектури (1891— 
94), петерб. АМ (1894) і в Парижі, 
де користувалася порадами О. Ро- 
дена. Брала участь у революц. 
подіях 1905. Одна з перших у рос. 
скульптурі відтворила образ К. 
Маркса (1905). Автор композицій 
(«Залізний», 1897; «Робітник», 
1909) і гостро психологічних порт¬ 
ретів («Мар’я», 1903; «Іван Безрод- 
ний», 1908; О. М. Толстой, 1911; 
В. Чертков, 1926, та ін.). Іл. с. 90. 
ГОЛУБНЙЧИЙ Володимир Степа¬ 
нович (н. 2.VI 1936, м. Суми) — 
український рад. спортсмен, засл. 
майстер спорту з легкої атлетики. 
Олімпійський чемпіон 1960 та 
1968в ходьбі на20 км (1:34. 07,2 
та 1 : 33.58,4). Чемпіон Європи 
1974 (1 : 29.30,0). Неодноразовий 
чемпіон СРСР. Встановив найвищі 
світові досягнення в ходьбі на 20 
км — 1 : 30.02,8 (1955) і 1 : 27.05,0 
(1958). Нагороджений орденами 
Трудового Червоного Прапора і 
«Знак Пошани». 
ГОЛУБбВИЧ Михайло Васильо¬ 
вич (н. 21.XI 1943, м. Золотоноша, 
тепер Черкаської обл.) — україн¬ 
ський рад. актор театру й кіно, 
нар. арт. УРСР (з 1977). Член 
КПРС з 1964. В 1967 закінчив 
Київ, ін-т театр, мистецтва ім. 
І. Карпенка-Карого. Відтоді пра¬ 
цює у Ворошиловгр. укр. муз.- 
драм. театрі. Серед ролей: Василь 
(«Циганка Аза» Старицького), Ко- 
лесник («Повія» за П. Мирним), 
Террачіні («Пам’ять серця» Кор¬ 
нійчука), Іван Туркенич («Мо¬ 
лода гвардія» за Фадєєвим), Фер- 
дінанд («Підступність і кохання» 
ПІіллера). Ролі в кіно: Базіль (По- 
рик, фільм «В’язні Бомона»), 
генерал Гурко (рад.-югосл. фільм 
«Весілля»), Карпенко («Дума про 
Ковпака»). 
ГОЛУБбВСЬКИЙ Захарій 
(н 1736, Полтава — р. см. невід., 
Київ) — український живописець. 
Навчався в Київ, духовній акаде¬ 
мії і Лаврській іконописній май¬ 
стерні, якою керував 1772—76. Брав 
участь у розписах і реставрації Ус¬ 
пенського собору (1772—73) Києво- 
Печерської лаври. Під його керів¬ 
ництвом виконувались розписи у 

Ближніх Печерах. З творів Г. 
відома «Свята мучениця з квіткою 
в руці» (кін. 18 ст.). Г. був одним з 
останніх визначних майстрів т. з. 
українського барокко. 

ГОЛУБбВСЬКИЙ Петро Васи¬ 
льович [16 (28).VI 1857, Міну- 
сінськ, тепер Красноярського краю 
— 18(31).ІИ 1907, Київ] —росій¬ 
ський бурж. історик. Закінчив Київ, 
ун-т. Очолював кафедру рос. істо¬ 
рії цього ун-ту. Належав до школи 
В. Б. Антоновича. Автор «Історії 
Сіверської землі до половини XIV 
ст.» (1881), «Історії Смоленської 
землі до початку XV ст.» (1895), 
праць про кочовиків пд. степів, 
зокрема «Печеніги, торки і полов¬ 
ці до навали татар» (1884), та з 
істор.-бібліографічної тематики. 
Праці Г. містять значний фактич¬ 
ний матеріал, але написані вони 
з позицій бурж. методології. 
ГОЛУБОПОДІБНІ, голуби (Со- 
1итЬі£огше5) — ряд птахів. Поділя¬ 
ється на 2 підряди: р я б к и (Ріе- 
госіеіез) і голуби (СоїитЬае), 
що об’єднує 2 род.: дронтові —ціл¬ 
ком вимерла і голубові (СоІишЬі- 
сіае). Су час. Г.—птахи серед, розмі¬ 
рів (довж. тіла до 75 см, маса від 
ЗО г до 1 кг), голова маленька, ноги 
короткі. Основу дзьоба вкриває 
м’яка шкіра — восковиця. Забарв¬ 
лення різноманітне. Більшість Г.— 
осілі птахи. Моногами. Гнізда — 
на деревах, у дуплах, розщілинах 
скель, на будівлях тощо. За рік по 
2 (іноді 4—5) кладки, найчастіше 
3 2 білих яєць. Насиджують 14— 
ЗО діб. Пташенят, які вилуплюють¬ 
ся сліпими і майже голими, виго¬ 
довують «пташиним молоком» — 
білковою речовиною, що її виді¬ 
ляють тканини стінок вола. Жив¬ 
ляться дорослі Г. переважно насін¬ 
ням. М’ясо Г. їстівне, але пром. 
значення вони не мають. Відомо 
310 сучас. видів, поширених у тро¬ 
пічних і помірних широтах усієї 
земної кулі. В СРСР — 12 видів, 
в УРСР — 5: припутень, горлиця 
звичайна, горлиця кільчаста, го¬ 
лу б-синяк, або клинтух, і голуб си¬ 
зий — предок голуба свійського. У 
викопному стані Г. відомі з міоце¬ 
ну. О. Б. Кістяківський. 

ГОЛУБ’ДНКОВІ, синявці (Ьусае- 
пібае) — родина денних метели¬ 
ків. Розмах крил 2—4 см, забарв¬ 
лення зверху яскраве, переважно 
блакитне, оранжеве або зелене з 
металевим відблиском, темно-бу¬ 
ре, знизу — з численними дрібни¬ 
ми «очками». Гусениці дрібні, мо- 
крицеподібні, з опуклою спиною; 
фітофаги (рослиноїдні), але вели¬ 
кої шкоди не завдають; у деяких 
видів Г. гусениці — хижаки (пої« 
дають попелиць та червеців); окре¬ 
мим видам властиве явище мірме- 
кофілії — симбіозу гусениць з му¬ 
рашками. Г. чутливі до зрушень 
рівноваги навколишнього середови¬ 
ща і можуть бути індикаторами йо¬ 
го стану. Бл. 3500 видів Г., у 
фауні СРСР — бл. 250, у т. ч. 
на Україні — 60, з них найпошире¬ 
ніші голуб’янки срібляста і кра¬ 
сива, хвостатка березова та інші. 
ІЛ. С. 91. Ю. П. Некрутенко. 

ГбЛШТИНО-ФРЙЗЬКА по- 
Р(ЗДА великої рогатої худоби — 
порода молочного напряму. Похо¬ 
дить від худоби, завезеної пересе- 

голштинс 
ФРИЗЬКА ПОРОДі 

Дж. Голсуорсі. 

В. М. Голубєв. 

Д. М. Голубинський 

М. В. Голубовнч. 
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гольбах 

П.-А. Гольбах. 

Г. Гольбейе Молод¬ 
ший. Портрет юриста 
Б. Амербаха. 1519. 
Приватне зібрання у 
Базелі. 

О. Б. Гольденвейзер. 

О. Г. Гольдмано 

ленцями з Голландії в Америку в 
2-й пол. 19 ст. Г.-ф. п. за типом на¬ 
лежить до молочної худоби голл. 
кореня; тварини міцної конститу¬ 
ції, скороспілі, з великим залозис¬ 
тим і ванноподібним вим'ям. 
Масть чорно-ряба. Жива маса ко¬ 
рів 650—680 кг, бугаїв — до 1000 
кг. Середньорічний надій молока 
5300—5900 кг жирністю 3,6—3,7%. 
Світовий рекорд зажиттєвої мо¬ 
лочної продуктивності 138 976 кг 
(1974) належить 17-річній корові 
Г.-ф. п. При відгодівлі молодняка 
на м’ясо одержують високі що¬ 
добові прирости. Г.-ф. п. розво¬ 
дять у США, Канаді та ін. На 
Україні використовують для по¬ 
ліпшення продуктивних якостей 
худоби. 
ГОЛЬБАХ (НоІЬасЬ) Поль-Анрі 
(грудень 1723, Гайдесгайм, Пфальц 
— 1.УІ 1789, Париж) — францу¬ 
зький філософ-матеріаліст, атеїст, 
один з ідеологів революц. фран¬ 
цузької буржуазії 18 ст. Нале¬ 
жав до енциклопедистів. У числен¬ 
них творах, спрямованих проти 
феод, ідеології, насамперед проти 
релігії і церкви, Г. дав систематич¬ 
ний виклад принципів філософії 
франц. матеріалістів 18 ст. Відсто¬ 
ював первинність і нестворюва- 
ність матеріального світу, існуван¬ 
ня його незалежно від людської сві¬ 
домості. Матерія, за Г., є сукуп¬ 
ністю всіх існуючих тіл. В основі 
її лежать незмінні й неподільні 
атоми. Матерія перебуває в по¬ 
стійному русі, який є її невід'єм¬ 
ною властивістю. Рух нестворюва- 
ний, незнищуваний, безконечний. 
Проте, будучи представником ме¬ 
тафізичного матеріалізму, Г. ро¬ 
зумів рух як мех. переміщування 
тіл у просторі. Він обстоював піз¬ 
наванність світу. Пізнання, заГ.,— 
відображення дійсності за допомо¬ 
гою відчуттів і понять. Висунуті 
Г. ідеї про пізнаванність світу бу¬ 
ли спрямовані проти ідеалістич¬ 
ного сенсуалізму і теології. Бурж. 
характер світогляду Г. розкрива¬ 
ється в його суспільно-політ. пог¬ 
лядах. Суспільні явища він нама¬ 
гався пояснити через закономірнос¬ 
ті природи, а сутність людини — 
через абстрактне поняття «природа 
людини». Г. критикував феод, 
сусп. відносини і феод, форми екс¬ 
плуатації, вважав, що феод, лад 
суперечить «природі людини» і 
вимагав заміни його бурж. ладом. 
Суспільство, держава, за Г., ма¬ 
ють договірне походження. Гол. ру¬ 
шійними силами сусп. розвитку Г. 
вважав діяльність видатних людей 
і урядів, а також ідеї, поширення 
освіти. Ідеал політ, ладу Г. вбачав 
в «освіченому абсолютизмі». Осн. 
твір —«Система природи» (1770). 
Те.: Рос. перекл.— Избранньїе 
произведения, т. 1—2. М., 1963. 
Літ.: Кочарян М. Т. Поль Гольбах. 
М., 1978. В.І. Даниленко. 

Гд/ІЬБЕЙН (НоІЬеіп) — родина 
німецьких живописців і графіків 
15—16 ст. Ганс Г. Старший 
(бл. 1465, Аугсбург — 1524, Ізен- 
гайм, тепер передмістя Гебвіллера, 
Ельзас, Франція). Твори: вівтарі — 
діви Марії (1493, собор у Аугс- 
бургу), св. Катерини (1512, музей в 
Аугсбургу); «Джерело життя» 
(1519), портрети. Ганс Г. Мо¬ 
до дш и й (бл. 1497—98, Аугсбург — 

між 7.Х і 29.ХІ 1543, Лондон). 
Син Ганса Г. Старшого. Навчався 
в батька. Працював у Базелі та в 
Англії. З 1532 — придворний ху¬ 
дожник короля Генріха VIII. Ав¬ 
тор реалістичних портретів (порт¬ 
рети бурмистра Я. Мейєра та 
його дружини, 1516; Еразма Роттер- 
дамського, 1523; Томаса Мора, 
1527; Георга Гісце, 1532, та ін.), 
композицій на реліг. теми («Мадон¬ 
на бурмистра Мейєра», 1525—26), 
соціально загострених графічних 
творів (серія рисунків «Образи 
смерті», або «Танок смерті», 1524— 
26, та ін.). 
Літ.: Немилов А. Г. Гольбейн Млад- 
ший. Альбом. М. — Л., 1962. 

. Л. М. Сак. 
ГбЛЬБЕРГ (Но1Ьег§) Людвіг (3. 
XII 1684, Берген, Норвегія — 
28.1 1754, Копенгаген) — датський 
письменник та історик, діяч скан¬ 
дінавського Просвітительства. За 
походженням норвежець. В істор. 
працях виступав прихильником 
просвітительського абсолютизму. 
Літ. діяльність почав сатир, пое¬ 
мою «Педер Поре» (1719—20). 
Популярність Г. принесли комедії 
«Жан де Франс» (1722), «Еразм 
Монтанус», «11-елервня» (обидві— 
1723) та ін. У п’єсі «Йєппе з гори» 
(1722) показав тяжке життя селян. 
Роман «Підземна подорож Ніль- 
са Кліма» (1741) — сатира на су¬ 
часну Г. Європу. Автор філос. 
праць, підручників тощо. Творець 
нового театру в Данії. 
Те.: Рос. перекл.— Комедии. 
Л,-М., 1957. 
Літ.: Чернявский Е. М. Людвиг Хо- 
льберг. Биобиблиографический указа- 
тель. М., 1970. 
гольд, хольд (угор. Ьоісі) — мі¬ 
ра земельної площі в Угорщині. До¬ 
рівнює 0,57 га. Застосовувалася на 
Закарпат.Україні з 12 до поч.20ст. 
ГбЛЬДБАХА ПРОБЛЕМА—по- 
лягає в доведенні того, що всяке ці¬ 
ле число, більше або рівне 6, є су¬ 
мою трьох простих чисел. Висунув 
акад. Петерб. АН математик X. 
Гольдбах (1690—1764) у листі до 
Л. Ейлера. У відповідь Ейлер ви¬ 
словив думку, що для розв’язання 
проблеми достатньо довести, що 
всяке парне число, більше 2, є су¬ 
мою двох простих чисел. У 1937 
І. М. Виноградов довів, що всяке 
достатньо велике непарне число є 
сумою трьох простих чисел. Твер¬ 
дження, що всяке парне число є су¬ 
мою двох простих чисел, досі ще 
не доведено. 
ГОЛЬДЕНВЄЙЗЕР Олександр Бо¬ 
рисович [26.11 (10.ІІІ) 1875, Киши¬ 
нів — 26.XI 1961, Москва] — ро¬ 
сійський рад. піаніст, педагог, 
композитор, музичний письменник, 
громадський діяч, нар. арт. СРСР 
(з 1946). Закінчив Моск. консерва¬ 
торію 1895 по класу фортепіано, 
1897 — композиції. У 1906—61 — 

Корова голштино-фризької породи 

професор, 1922—24 та 1939—42— її 
директор. Г. створив одну з визнач¬ 
них рад. піаністичних шкіл. Його 
учні — Г. Гінзбург, Д. Кабалев- 
ський, Р. Тамаркіна, Т. Ніколаєва 
та ін. Автор 3 опер, кантати «Світ¬ 
ло Жовтня», камерно-інструм. ан¬ 
самблів, фп. п’єс, романсів. Г. 
належать критичні статті, спогади 
«Вблизи Толстого» (т. 1—2. М.— 
Пг., 1922—23). Нагороджений орде¬ 
ном Леніна, ін. орденами, меда¬ 
лями. Держ. премія СРСР, 1947. 
ГбЛЬДЖІ (Ооі8і) Камілло (7.УІ1 
1844, Кортено — 21. І 1926, Па- 
вія) — італійський гістолог. Про¬ 
фесор ун-ту в Павії (з 1875). Г. 
розробив хромосрібний метод виго¬ 
товлення мікроскопічних препара¬ 
тів нервової тканини (1873), який 
дав змогу одержати силуетні зо¬ 
браження нейронів з відростками 
та вивчити і класифікувати різні 
форми нейронів кори великих пів¬ 
куль головного мозку. Описав 
Гольджі комплекс. Нобелівська 
премія, 1906 (разом з Рамон-і- 
Кахалем). 
ГбЛЬДЖІ КбМПЛЕКС, апарат 
Гольджі, внутрішньоклітинний сіт¬ 
частий апарат — органоїд кліти¬ 
ни, основні функції якого пов'яза¬ 
ні з секреторною діяльністю клі¬ 
тин, ліпідним і білковим обміном. 
Складається з системи взаємопо¬ 
в’язаних плоских цистерн, трубо¬ 
чок (діаметром 200—400 А), ма¬ 
лих і великих пухирців (діаметром 
від 300—500 А до 0,3 мкм), обме¬ 
жених тришаровими мембранами 
(див. Мембрани біологічні). Міс¬ 
титься здебільшого поблизу ядра 
або навколо центросоми. Містить 
ліпіди, ліпопротеїди, фосфоліпі- 
ди, невелику кількість ферментів. 
Вперше Г. к. описав 1898 італ. 
гістолог К. Гольджі. 
гбльди — застаріла назва на¬ 
найців, які живуть у Хабаров¬ 
ському та Приморському краях 
РРФСР. 
ГбЛЬДМАН Олександр Генріхо- 
вич (ЗЛІ 1884, Варшава — ЗО.ХІІ 
1971, Київ) — український рад. 
фізик, акад. АН УРСР (з 1929). 
Член КПРС з 1932. Закінчив Лейп- 
цігський (1908) і Київ. (1909)ун-ти. 
У 1929—38 — директор Ін-ту фі¬ 
зики АН УРСР, 1938—59 — на ви¬ 
кладацькій роботі, з 1959 — керів¬ 
ник відділу Ін-ту фізики АН 
УРСР. Осн. праці — з фізики ді¬ 
електриків і напівпровідників, елек¬ 
тролюмінесценції, історії фізики. 
Вивчав явища випрямлення у на¬ 
півпровідниках, явища на контак¬ 
ті метал — напівпровідник, інфра¬ 
червону люмінесценцію оксиду мі¬ 
ді (Си20) та електролюмінесцен¬ 
цію деяких складних сполук. Одер¬ 
жав і дослідив об'ємну елек¬ 
тролюмінесценцію. яка супроводи¬ 
ться емісією «гарячих» електронів. 
ГОЛЬДбНІ (Ооісіопі) Карло (25. 
II 1707, Венеція —6.ІІ 1793, Па¬ 
риж) — італійський драматург, 
один із засновників національної 
комедії. Літ. діяльність почав 
1732. Популярність Г. принесла 
трагікомедія «Велізарій» (1734). 
Автор 267 п’єс, серед яких найвідо- 
міші комедії «Хитра вдовичка» 
(1748), «Феодал» (1752), «Слуга 
двом панам», «Жіночі плітки», 
«Хазяйка заїзду» (усі три — 1753), 
«Самодури» (1760), а також ряду 



95 
трагедій, лібретто опер. Здійснив 
реформу італ. театру, надавши 
йому над. і демократичного харак¬ 
теру. Створив жанр просвітитель¬ 
ської соціально-побутової комедії. 
Реалістично показував життя на¬ 
роду, занепад дворянства, висмію¬ 
вав бурж. звичаї. «Мемуари Кар- 
ло Гольдоні...» (1784—87) — цін¬ 
ний документ з історії італ. театру 
18 ст. На рад. сцені, зокрема на 
Україні, поставлено комедії Г. 
«Брехун», «Забавна пригода», «Ха¬ 
зяйка заїзду». 
Те.: Укр. перекл.— Шахрай. 
X.— К., 1930; Комедії. К., 1960; 
Рос. перекл.— Комедии, т. 1—2. 
Л. —М., 1959; Комедии. М., 1971. 
Літ.: Реизов Б. Карло Гольдони. 
Л. — М., 1957; Дзюба Т. В. Карло 
Гольдони. Биобиблиографический ука- 
затель. М., 1959. 
ГОЛЬДФАДЕН Авром [13(25).VII 
1840, м. Старо Костянтинів, те¬ 
пер Хмельницької обл.— 9.1 1908, 
Нью-Йорк] — єврейський поет і 
драматург. Збірки віршів 60-х рр. 
пройняті співчуттям до тяжкої долі 
бідноти. Автор п’єс «Чаклунка», 
«Два йолопи», «Шмендрик», «Рек¬ 
рути», «Суламіф», «Бар-Кохба» та 
ін., в яких зобразив побут і злидні 
нар. мас, картав містечкових гли¬ 
таїв. У 1883 виїхав до США. 
ГбЛЬМІВСЬКИЙ — селище мі¬ 
ського типу Донецької обл. УРСР, 
підпорядковане Горлівській міськ¬ 
раді, за 4 км від залізничної ст. 
Доломіт. 8,9 тис. ж. (1978). У Г.— 
Микитівський доломітовий з-д, 
хлібозавод. З заг.-освітні та музич¬ 
на школи, тех. уч-ще, лікарня, 
санаторій. Палац культури, кіно¬ 
театр, 2м б-ки. Г. виник 1875. 
ГОЛЬМІЙ (Ноішіиш; від лат. 
Ноїшіа — Стокгольм), Но — хі¬ 
мічний елемент III групи періодич¬ 
ної системи елементів Д. І. Менде¬ 
лєєва, ат. н. 67, ат. м. 164, 9304; 
належить до лантаноїдів. Відкрив 
1879 швед, хімік П. Клеве. Вміст у 
земній корі 1,3 10~7 %. Срібляс¬ 
то-білий метал, гусг. 8781 кг/м3; 
ґ„л 1460; ґкип 2700° С. Г.— хіміч¬ 
но активний; взаємодіє з киснем, 
галогенами. На повітрі окислюєть¬ 
ся. Перспективний у сплавах з за¬ 
лізом, кобальтом і нікелем як маг¬ 
нітний матеріал. 
ГОЛЬФ (англ. §о10 — спортивна 
гра з м’ячем і ключкою. Проводить¬ 
ся на площі (50 тис. м2— 200 тис. 
м2), розміченій на 9 або 18 дорі¬ 
жок (завдовжки 150—470 м і зав¬ 
ширшки ЗО—40 м). У кінці кожної 
доріжки роблять ямки (глибиною 
11 см, діаметром 10 см), які позна¬ 
чають прапорцями. Мета гри поля¬ 
гає в тому, щоб ключкою (клебом) 
загнати м’яч (литий з гуми) вагою 
42,5 г по доріжках в усі 9 або 18 
ямок найменшим числом ударів. 
Г. особливо популярний у США, 
Англії та Японії. 
ГОЛЬФСТРІМ —потужна тепла 
течія в пн. частині Атлантичного 
ок. Починається у Флорідській 
протоці, тече вздовж сх. узбережжя 
Пн. Америки, поблизу мису Гат- 
терас повертає на Пн. Сх. і прохо¬ 
дить уздовж пд. краю Великої 
Ньюфаундлендської банки (міли¬ 
ни). Продовженням Г. є Північно- 
Атлантична течія, одне з відга¬ 
лужень якої досягає берегів Пн. Єв¬ 
ропи. Після виходу з Флорідської 
прот. Г. має шир. бл. 75 км, швид¬ 

кість б—10 км/год; у районі Вели¬ 
кої Ньюфаундлендської банки ши¬ 
рина Г. досягає 200 км, швидкість 
зменшується до 3—4 км/год. При 
виході в океан має вигляд вузько¬ 
го потоку; на широті мису Гатте- 
рас розбивається на численні стру¬ 
мені, вихори, бокові потоки. Г. є 
межею між відносно теплими й со¬ 
лоними водами Саргасового м. й хо¬ 
лоднішими та більш опрісненими 
водами материкової обмілини. То¬ 
му різниця в т-рі, солоності та ін. 
гідрологічних показниках між Г. 
та навколишніми водами більше 
виявляється в зх. частині течії. 
Т-ра води на поверхні коливається 
від +24° у лютому до +28° у 
серпні. Г. великою мірою впливає 
на гідрологічний режим пн. части¬ 
ни Атлантичного ок. та Пн. Льодо¬ 
витого ок., а також на клімат єв- 
роп. країн. Теплова потужність Г. 
не постійна. Сучас. дослідження Г. 
проводять у зв’язку з вивченням 
синоптичної мінливості Світового 
ок., зокрема за міжнар. програма¬ 
ми. Перспективними є досліджен¬ 
ня динаміки Г. методами супутни- 
кової гідрофізики. Б. О. Нелєпо. 

грльцГ — гірські вершини, що 
підносяться вище за межу лісу. На 
Г. рослинності немає. Поширені на 
Пн. Уралі, в горах Сх. Сибіру, на 
Алясці тощо. 
ГОЛЬЯН (РЬохіпиз) — рід пріс¬ 
новодних риб род. коропових. Ті¬ 
ло (довж. до 20 см, маса до 100 г) 
веретеновидне, луска дрібна. Бл. 
10 видів, поширених у річках 
Європи, Азії та Америки. В 

Гольян звичайний. 

СРСР—8 видів, з них в УРСР — 
2: Г. озерний (РЬ. регспи- 
гиз) населяє невеликі, слабо про¬ 
точні водойми верхнього та серед. 
Дніпра; Г. звичайний (РЬ. 
рЬохіпи.я) поширений у невеликих 
притоках Дністра та гірських річ¬ 
ках (Закарп. вбл.) з чистою холод¬ 
ною водою та швидкою течією. 
Має значення як їжа для форелі. 

П. Д. Носаль. 
ГОМБОЖАВ Доржійн (н. 1932, 
Сухе-Баторський аймак) — мон¬ 
гольський письменник і перекла¬ 
дач. Автор поетичних збірок «Роки 
молодії» (1956), «Новорічні пісні» 
(1959), «Слово про тебе» (1962). 
Популяризатор творчості Т. Шев¬ 
ченка. Переклав монг. мовою його 
поеми «Наймичка», «Кавказ», 
«Єретик», «Невольник», «Сова», 
баладу «Тополя» та кілька віршів 
[все ввійшло до збірки Шевченко- 
вих творів під назвою «Наймичка» 
(Улан-Батор, 1964)]. 

1.0. Дяченко. 
ГОМ ЕЛЬ — місто, обласний центр 
БРСР, на правому березі р. Сожу 
(прит. Дніпра). Вузол залізнич. 
та автомоб. шляхів, річковий порт. 
360 тис. ж. (1977). Поділяється на 
4 міські р-ни. Вперше згадується в 
літописі під назвою «Гомій» 1142, 
коли був у складі Чернігівського 
князівства. В 1335 увійшов до 
Великого князівства Литовсько¬ 

го, 1569 — до Польщі, 1772 возз’єд¬ 
наний з Росією. ЗО.Х (12.XI) 
1917 в Г. проголошено Рад. владу. 
Під час Великої Вітчизн. війни в 
період тимчасової нім.-фашист, 
окупації Г. (19.VIII 1941 — 26.ХІ 
1943) в місті діяв підпільний міськ¬ 
ком партії. Г. нагороджено орде¬ 
ном Трудового Червоного Прапора 
(1970). Значний центр маш.-буд. 
та металообр. пром-сті (з-ди: 
«Гомсельмаш», верстатобуд., тор¬ 
фових машин, підшипниковий, ви¬ 
мірювальних приладів, «Гомелька- 
бель», «Центроліт» та ін.). Розви¬ 
нута хім. (з-ди: хім., пластмасо¬ 
вих виробів, гіаперово-лісохім. та 
ін.), деревообр. (виробниче об’єд¬ 
нання «Гомельдрев»), буд. мате¬ 
ріалів (з-д буд. деталей, комбінат 
буд. матеріалів та збірного залізо¬ 
бетону), скляна, легка та харч, 
пром-сть. У Г.— ун-т, ін-т інжене¬ 
рів залізничного транспорту, ф-т 
Московського кооп. ін-ту, філіал 
Білоруського політех. ін-ту, 9 се¬ 
ред. спец. навч. закладів. Драм, те¬ 
атр, театр ляльок, філармонія, 
краєзнавчий музей, планетарій, 
цирк, телецентр. 
Архіт. пам’ятки: палац Румянце- 
вих-Паскевичів (кін. 18 — 1-а пол. 
19 ст.) з парком, собор Петра і Пав¬ 
ла (закладений 1809, арх. Кларк) 
— обидва в стилі класицизму. 
гомельська Область— у 
складі БРСР. Лежить на Пд.-Сх. 
республіки. Утворена 15.1 1938. Пл. 
40,4 тис. км2. Нас. 1576 тис. чол. 
(на 1.1 1978), переважають білору¬ 
си, живуть також росіяни, євреї, 
українці, поляки та ін.; міськ. 
нас.— 52%. Поділяється на 21 рай¬ 
он, має 17 міст і 17 с-щ міськ. типу. 
Центр — м. Гомель. Поверхня об¬ 
ласті — погорбована рівнина. На 
Зх.— Поліська низовина з окреми¬ 
ми моренними підняттями (Мозир 
ське пасмо, заввишки до 206 м, та 
ін.), на Сх.— Придніпровська ни¬ 
зовина та Чечерська рівнина. Ко¬ 
рисні копалини: нафта, торф, 
кам’яна та калійна солі, пісок, 
крейда та ін. Клімат помірно кон¬ 
тинентальний. Пересічна т-ра січ¬ 
ня —6,5°, липня +18,5°. Опадів 
550—650 мм на рік. Гол. ріки: 
Дніпро та його притоки — При¬ 
паять, Березина, Сож та ін. 
На тер. Г. о. багато озер, найбіль¬ 
ше — Червоне. Грунти переважно 
дерново-підзолисті, підзолисті, 
торфово-болотні, а також родючі 
алювіальні лучні. Під лісами — 

ГОМЕЛЬСЬКА 
ОБЛАСТЬ 

К. Гольдоні. 

Гомель. 
Ленінський проспект. 
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Гомер. 

38,6% території (сосна, дуб. граб, 
береза, вільха та ін.), під болота¬ 
ми — 12,6%. В межах Г. о.— 
Прип'ятський заповідник. У нар.- 
госп. комплексі республіки Г. о. ви¬ 
діляється вироби, кордних тканин, 
суперфосфатних добрив, паперу, 
силосозбиральних комбайнів. Енер¬ 
гетика базується на місц. тор¬ 
фі та довізних природному газі й 
кам. вугіллі. Діють Василевичська 
ДРЕС, Гомельська та Мозирська 
ТЕЦ. Розвивається нафтодобувна 
та нафтопереробна пром-сть. Ма¬ 
шинобудування представлене 
вироби, с.-г. машин, верстатів, тор¬ 
фових машин, підшипників, вимі¬ 
рювальних приладів, двигунів, ме¬ 
ліоративних машин та ін. Дедалі 
більшого значення набуває електро- 
тех. пром-сть. Зросли хім. та лі- 
сохім. галузі, представлені вироби, 
добрив, штучного волокна, пласт¬ 
масових і лакофарбових виробів 
тощо. Високомеханізовані галузі 
пром-сті — лісова, деревообр., це¬ 
люлозно-паперова та буд. матеріа¬ 
лів, у т. ч. скляна. Розвинуті лег¬ 
ка (трикотажна, швейна, взут., 
льонообробна та ін.) і харч, (жиро¬ 
ва, м’ясна, молочна, кондитерська, 
маслоробна, борошномельнокруп’я- 
на, плодоовочеконсервна) галузі. 
Гол. пром. центри: Гомель, Мозир, 
Рєчиця, Свєтлогорськ, Жлобин. 
Провідне місце в с. г. належить зем¬ 
леробству. Переважають зернові 
(жито, гречка, пшениця куку¬ 
рудза, просо, ячмінь) і технічні 
(льон, коноплі) культури та кар¬ 
топля. Вирощують також кормові 
культури та овочі. Садівництво. 
Тваринництво молочно-м’ясного на¬ 
пряму. Розводять велику рогату 
худобу, свиней, овець. Осн. вид 
гранспорту — залізничний. Гол. 
магістралі: Мінськ — Харків, Ле¬ 
нінград — Одеса, Брянськ — Го¬ 
мель — Брест. Важливе значення 
має автомоб. транспорт (автомагіст¬ 
ралі Москва — Брест. Ленінград — 
Київ). Судноплавство по Дніп¬ 
ру та його притоках Сожу, Прип’я¬ 
ті й Березині. Порти: Гомель, Мо¬ 
зир, Рєчиця. Територією Г. о. про¬ 
ходить нафтопровід «Дружба». 
Розвивається повітр. транспорт. 
У Г. о.— ун-т та ін-т інженерів за¬ 
лізничного гранспорту (Гомель), 
пед. ін-т (Мозир); 18 серед, спец. 

навч. закладів; театри драм, 
і ляльок, телецентр, 6 музеїв. 
ГОМЕЛЬСЬКИЙ УНІВЕРСИ¬ 
ТЕТ. Заснований 1969 на базі Го¬ 
мельського пед. ін-ту. В складі 
ун-ту 7 ф-тів: історико-філол., ма- 
тем., фіз., біологічний, геол., 
екон., фіз. виховання. Є вечірнє, 
заочне й підготовче відділення, ас¬ 
пірантура. В 1978/79 навч. р. на¬ 
лічувалося 7300 студентів. При 
ун-ті працюють галузева лаборато¬ 
рія електродинаміки складних сис¬ 
тем, б-ка (фонд — 560 тис. одиниць 
зберігання). За роки існування ву¬ 
зу підготовлено 9545 спеціалістів. 
Ун-т видає респ. міжвідомчі те¬ 
матичні наук, збірники з білорус, 
мови та л-ри, геології і географії. 

Б. В. Бокуть. 

ГОМЕОМОРФІЗМ (відгрец. бцо- 
іо£ — подібний, однаковий і цор- 
ФЛ — вигляд, форма), топологічне 
відображення — взаємно-однознач¬ 
не і взаємно-неперервне відобра¬ 
ження одного топологічного про¬ 
стору на інший. Про простори в 
цьому випадку говорять, що вони 
належать до одного топологічного 
типу і наз. гомеоморфними, або 
топологічно еквівалентними. Вони 
є ізоморфними Сдив. Ізоморфізм в 
математиці) об’єктами в категорії 
топологічних просторів і непе¬ 
рервних відображень. Г. відріз¬ 
няють від ущільнення, для 
якого необхідні взаємна однознач¬ 
ність і неперервність тільки пря¬ 
мого відображення. Див. також 
Топологія. Ю. Ю. Трохимчук- 

ГОМЕОПАТІЯ (від грец. бцогое — 
подібний і яадос — страждання, 
хвороба) — метод лікування, ос¬ 
новою якого є принцип: подібне 
лікується подібним і призначення 
ліків у малих дозах. Метод Г. за¬ 
пропонував проф. Лейпцігського 
ун-ту С. Ганеман (1755—1843). Ви¬ 
вчаючи дію лікар, речовин, він 
встановив, що одна й та сама речо¬ 
вина може спричинити в організмі 
хворобливі явища, а може й лікві¬ 
дувати їх. Для лікування за прин¬ 
ципом подібності призначаються в 
малих дозах такі ліки, які у вели¬ 
ких дозах спричинюють в організ¬ 
мі практично здорової людини 
симптоми, подібні до симптомів 
хвороби, яку лікують. Великі й 
малі дози визначались експеримен¬ 
тально за їхньою фізіол. дією на 
організм. Дія лікар, речовин на 
організм вивчалась шляхом при¬ 
значення великих, але не токсич¬ 
них доз. Сукупність суб’єктивних 
і об’єктивних симптомів реакцій 
організму на дію лікар, речовин і 
опис типу чутливих суб’єктів ста¬ 
новлять характеристику ліків. Ця 
характеристика в Г. використову¬ 
ється для призначення їх за прин¬ 
ципом подібності. Симптоми дії 
ліків на організм порівнюються з 
симптомами захворювання. Су час. 
Г. використовує досягнення біоло¬ 
гії і медицини для розуміння сут¬ 
ності патологічного процесу і керу¬ 
ється принципом ті кування хворої 
людини, а не окремих симптомів 
захворювання. В Г. використову¬ 
ються речовини рослинного, тва¬ 
ринного і мінерального походжен¬ 
ня, більшість яких входить до рад. 
фармакопеї. Існує міжнар. асоціа¬ 
ція гомеопатів, щороку скликаю¬ 
ться конгреси з питань гомеопатії. 

В УРСР у великих містах при по¬ 
ліклініках ведеться спеціалізова¬ 
ний гомеопатичний прийом ліка¬ 
ря ми-гомеопатами, є гомеопатичні 
аптеки. Проте результати конт¬ 
рольних перевірок гомеопатичного 
методу лікування в клініках СРСР 
(1936 і 1974—75) показали, що він 
не має переваг перед методами 
алопатії. 
Літ.: Липницкий Т. М. Гомеопатия. 
М., 1964; Гомеопатические лекарст- 
венньїе средства. М., 1967. 

Т. Д. Попова. 

ГОМЕОСТАЗ (від грец. бцоюд — 
подібний, однаковий і атаоїд — 
стан)—у фізіології — віднос¬ 
на динамічна сталість фізико-хі- 
мічних і біологічних властивостей 
внутрішнього середовища організ¬ 
му людини, тварин і рослин (ста¬ 
лість складу крові, осмотичного 
тиску в тканинах, температури ті¬ 
ла, оводненості листя тощо). Г. 
забезпечується взаємодією склад¬ 
них процесів регуляції й координа¬ 
ції, які включаються і виключа¬ 
ються в клітині автоматично та під¬ 
порядковуються (у людини і тва¬ 
рин) центральній нервовій систе¬ 
мі, ендокринній системі, нейрогу¬ 
моральним механізмам тощо. Г е - 
нетичним Г. наз. здатність 
популяції підтримувати динаміч¬ 
ну рівновагу свого генетичного 
складу. 
ГОМбР С'ОцлроС) — легендарний 
давньогрецький поет. Час життя Г. 
визначають по-різному — від 12 до 
7 ст. до н. е. З його ім’ям пов’язу¬ 
ють створення епічних поем <1ліа- 
да> й <Одіссея>, які мають велике 
значення для пізнання соціальних 
взаємин, матеріальної й духовної 
культури Стародавньої Греції. 
Поеми написано гекзаметром. Т. з. 
гомерівську проблему, тобто питан¬ 
ня про те, як і хто створив поеми, 
досі повністю не розв’язано. Укр. 
мовою твори Г. перекладали С. 
Руданський, П. Ніщинський, І. 
Франко, Леся Українка, В. Самій- 
ленко та ін. Повністю за рад. часів 
«Іліаду» та «Одіссею» переклав 
Борис Тен (1964). «Іліаду» для 
дітей переказала (1974) К. Гло- 
вацька. 
Те.: Укр. п е р е к л,- Одіссея. К., 
1968; Іліада. К., 1978; Рос.перекл. 
— Илиада.— Одиссея. М., 1967; 
Илиада. М., 1978. 
Літ.: Маркс К. и Знгельс Ф. Об ис- 
кусстве, т. 1. М., 1976; Белецкий 
А. И. Позмьі Гомера. В кн.: Білецький 
О. І. Зібрання праць, т. 5. К^, 1966; 
Сахарньїй Н. Л. Гомеровский зпос. 
М., 1976. 

ГОМІЛКА — див. Голінка. 
ГдМІН Лесь [справж. прізв., ім’я 
та по-батькові — Королевич Олек¬ 
сандр Дмитрович; 17(30). III 1900, 
Черкаси — 16.1 1958, там жеі — 
український рад. письменник. За¬ 
кінчив Київ, ін-т нар. освіти (1924). 
Писати і друкувати вірші, опові¬ 
дання й нариси почав 1919. Нале¬ 
жав до літ. організації <Гарт>. Ав¬ 
тор зб. оповідань «Контрольні циф¬ 
ри» (1931), п’єси «Маски» (1933), 
роману «Голгофа» (надруковано 
1959; про реакційну суть сектантст¬ 
ва), а також критичних праць. 
Те.: Голгофа.— Люди. К., 1975; Рос. 
п е р е к л.— Голгофа. Кишинев, 1972. 

Г. П. Донець. 
ГОМІНДАН (кит., букв.— націона¬ 
льна партія) — заснований 1912 
шляхом злиття революційного то- 
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вариства Тунменхой з кількома лі- 
берально-бурж. організаціями Ки¬ 
таю як антифеодальна і антиімпе¬ 
ріалістична партія. В кін. 1923 — 
на поч. 1924 за участю кит. комуніс¬ 
тів Г. перетворився на масову 
революц. партію, яка в союзі з 
КПК проводила революцію 1925— 
27 в Китаї. В ході поглиблення і 
розвитку революції, особливо піс¬ 
ля смерті Сунь Ятсена, праве кри¬ 
ло Г. почало відходити від співро¬ 
бітництва з комуністами. У квітні 
1927 праві на чолі з Чан Кайші при 
підтримці імперіалістів здійснили 
контрреволюц. переворот і захопи¬ 
ли владу в Китаї. Г. перетворився 
на контрреволюц. партію, що відоб¬ 
ражала інтереси поміщиків і ве¬ 
ликої буржуазії, зв’язаної з іноз. 
капіталістами. В країні було роз¬ 
в’язано кривавий терор проти про¬ 
гресивних сил. У 30-х рр. Г. ор¬ 
ганізував 5 воєнних походів про¬ 
ти створених під керівництвом ком¬ 
партії революц. баз. Одночасно Г. 
здійснював тактику пасивної війни 
проти япон. агресорів. Після закін¬ 
чення 2-ї світової війни Г. розв’я¬ 
зав у країні громадян, війну (1946 
—49). Кит. народ на чолі з компар¬ 
тією, використавши сприятливу 
міжнар. обстановку та допомогу 
Рад. Союзу, розгромив армію Г. і 
1.Х 1949 проголосив створення 
КНР. Залишки гомінданівців втек¬ 
ли на о. Тайвань під захист зброй¬ 
них сил США і створили тайван¬ 
ський гоміндан. Ю. /. Патлажан. 

ГОМІНГДИ (НотіпіЗае) — роди¬ 
на ряду приматів. Охоплює сучас¬ 
них і викопних людей {архантро¬ 
пи, палеоантропи), яких відносять 
до роду Ношо (людина). Біль¬ 
шість учених відносять до Г. й 
австралопітеків. Згідно я цією 
точкою зору, Г. виникли в кінці 
третинного періоду (бл. 3,5 млн. 
1-оків тому). До складу роду Ношо 
входять 2 види: людина розумна— 
Ношо заріепз і вид викопної люди¬ 
ни — Ношо ргіті£епіи5 {пітекан¬ 
тропи, неандертальці). В усіх 
представників роду Ношо — вели¬ 
кий мозок складної будови, верти¬ 
кальна хода, рухома, здатна до 
тонких маніпуляцій, кисть руки. 

Г. П. Зіневич. 

ГОМО... (від грец. дцбд — рів¬ 
ний, однаковий, загальний) — час¬ 
тина складних слів, що означає рів¬ 
ність, однорідність, однаковість, 
напр. гомозиготність, гомофонія. 
ГОМОГАМЕТНІСТЬ (від гомо... 
і гамета) — рівноцінність гамет 
однієї із статей (чоловічої або жі¬ 
ночої) в людини, тварин і дводом¬ 
них рослин за типом статевої 
хромосоми. Стать особини, у якої 
утворюються гамети, що містять 
однакові статеві хромосоми, наз 
гомогаметною. У людини, 
більшості тварин і дводомних рос¬ 
лин Г. властива жіночій статі; у 
птахів, метеликів і деяких плазунів 
та риб — чоловічій. Див. також 
Гетерогаметність. 
ГОМОГЕНІЗАЦІЯ (від грец. бцо- 
у єупб — однорідний) в мета- 
л у р г і ї — створення в сплавах 
гомогенної (однорідної) струк¬ 
тури або однорідного хімічного 
складу. Для Г. сплави піддають го¬ 
могенізуючому (дифузійному) від¬ 
палу (як правило, при т-рі 1000— 
1200° С і тривалому витримуванні). 

під час якого вирівнюється хім. 
склад у мікрооб’ємах, сумірних з 
розміром зерен сплаву. Г- підви¬ 
щує стабільність мех. властивос¬ 
тей і зменшує їхню анізотропію, 
поліпшує технологічну пластич¬ 
ність сплавів. 
ГОМОГЕННА СИСТЕМА — фі- 
зико-хімічна система, що склада¬ 
ється з однієї фази і не має поверх¬ 
ні розділу. Складові частини Г. с. 
не можна відокремити механіч¬ 
но. Прикладом багатокомпонентних 
Г. с. є суміші газів, рідкі або твер¬ 
ді розчини тощо. 
гомогенний РЕАКТОР — 
ядерний реактор, у якому ланцюго¬ 
ва ядерна реакція поділу протікає 
в гомогенній (однорідній) суміші 
ядерного пального зі сповільнюва¬ 
чем нейтронів або теплоносієм. 
Г. р. діють на теплових (див. Теп¬ 
ловий реактор) або швидких (див. 
Швидкий реактор) нейтронах. У 
тепловому Г. р. пальним, що його 
розміщують в активній зоні, є роз¬ 
чин (або суспензія) хім. сполук 
урану чи плутонію у воді (важкій 
або звичайній), просочений ураном 
графіт тощо. Активна зона швид¬ 
кого Г. р. містить пальне у вигляді 
розчину (або суспензії) хім. сполук 
урану чи плутонію в рідкому мета¬ 
лі або газі. Через технологічні й 
конструктивні труднощі Г. р. за¬ 
стосовують гол. чин. як експеримен¬ 
тальні й дослідні реактори. 

В. Б. Климентов. 

ГО МОЖб (16.ХІ 1892, м. Ша- 
вань, пров. Сичуань — літо 1978, 
Пекін) — китайський держ. і гро¬ 
мад. діяч, письменник і вчений. 
Член КПК. Учасник революції 
1925—27 в Китаї. З 1949 — прези¬ 
дент АН Китаю, з 1954 — заст. 
голови Постійного к-ту Всекит. 
зборів нар. представників. Друку¬ 
ватися почав з 1919. Автор збірок 
поезії, зокрема «Зоряний простір» 
(1923), «Повернення» (1928), «Гімн 
новому Китаю» (1953), п’єс («Тиг¬ 
ровий знак», «Цюй Юань»; обидві 
— 1942, та ін.), істор. праць. Між¬ 
нар. Ленінська премія «За зміц¬ 
нення миру між народами», 1951. 
З 60-х рр. виступав з антирад. по¬ 
зицій, в дусі офіційної велико- 
держ. маоїстської пропаганди. 
ГОМбЗ (від грец. кбцц — ка¬ 
медь), камедетеча — хвороба рос¬ 
лин; виникає внаслідок несприят¬ 
ливих умов культури, поранення й 
ураження рослин комахами й мік¬ 
роорганізмами. Найчастіше уражу¬ 
ються кісточкові плодові дерева. 
Хвороба проявляється у виділенні 
із стовбурів, гілок і коріння, рід¬ 
ше — з листків рідкої маси — ка¬ 
меді, яка потім застигає. Від Г. 
часто терплять цитрусові, шовкови¬ 
ця й бавовник. У цитрусових, ура¬ 
жених Г., кора біля основи стовбу¬ 
рів дерев здувається, потім тріс¬ 
кається, і з щілин виділяється лип¬ 
ка рідина. 
Заходи боротьби: висо¬ 
ка агротехніка, дезинфекція ран 
на деревах, прочищення посівів, 
знищення післяжнивних решток 
тощо. 
ГОМОЗИГОТНІСТЬ (від гомо... 
і зигота) — спадкова однорідність 
організму, яка виникає внаслідок 
злиття двох гамет, ідентичних за 
одним — кількома чи всіма алеля¬ 
ми (напр., АА, аа, ААВВсс та ін.). 

Повна Г. можлива в самозапильних 
рослин. У тварин у зв’язку з їхньою 
роздільностатевістю Г. буває лише 
частковою, за окремими генами. 
При схрещуванні між собою або 
самозапиленні гомозиготних особин 
утворюється тільки один вид гамет 
за даним геном. Див. також Гете¬ 
розиготність. 
ГОМОЙОСМОТИЧНІ ТВАРЙНИ 
(від грец. ороює — подібний, од¬ 
наковий і сЬоцод — штовханина, 
тиск)— водяні тварини, здатні 
зберігати приблизно однаковий ос¬ 
мотичний тиск крові і тканинної 
рідини, не відповідний осмотично¬ 
му тискові зовнішнього середови¬ 
ща. Напр., у мор. костистих риб 
осмотичний тиск крові й тканинної 
рідини нижчий за тиск зовн. сере¬ 
довища (мор. води). Багато Г. т. 
є серед безхребетних. У збережен¬ 
ні відповідного осмотичного тиску 
велику роль у Г. т. відіграють ви¬ 
дільні органи. Див. також Пойкіл- 
осмотичні тварини. 
ГОМОЙОТЕРМНІ ТВАРЙНИ (від 
грец. бцо об — подібний, однако¬ 
вий І ОєрЦТІ — тепло), теплокров¬ 
ні тварини — тварини з відносно 
сталою температурою тіла, що май¬ 
же не залежить від т-ри навколиш¬ 
нього середовища. Для Г. т. харак¬ 
терна наявність механізмів хім. і 
фіз. терморегуляції. До Г. т. на¬ 
лежать птахи і ссавці (крім одно¬ 
прохідних і деяких гризунів, у 
яких т-ра тіла коливається в пев¬ 
них межах залежно від т-ри сере¬ 
довища). Див. також Пойкілотерм- 
ні тварини. 
ГОМОЛОГІЧНИХ РЯДГв ЗА- 
КбН — сформульований М. І. Ва- 
виловим закон, що встановлює па¬ 
ралелізм у спадковій мінливості 
організмів. За Г. р. з., для близь¬ 
ких у систематичному відношенні 
видів і родів організмів внаслідок 
подібності їхніх генотипів харак¬ 
терні подібні ряди спадкової мін¬ 
ливості, завдяки чому, знаючи ряд 
форм V межах одного виду, можна 
передбачити знаходження пара¬ 
лельних форм у ін. споріднених 
видів. Чим спорідненіші види й ро¬ 
ди, тим повніша подібність у ха¬ 
рактері їхньої мінливості. Заг. ри¬ 
си мінливості характерні для всіх 
видів і родів рослин, з яких скла¬ 
дається та чи ін. родина. Так, з 38 
вивчених спадкових змін ознак, 
характерних для представників ро- 
дини злакових, у жита і пшениці 
виявлено по 37, у ячменю — 32, у 
проса —27, у кукурудзи й рису — 
по 32. Г. р. з. було відкрито на ос¬ 
нові широкого порівняльного вив¬ 
чення (в природних умовах, у ку¬ 
льтурі й у дослідах) мінливості 
ознак у рослин багатьох родин, у 
яких є ряд добре вивчених куль¬ 
турних видів. М. І. Вавилов пока¬ 
зав, що, розміщуючи всі відомі в 
одного виду варіації мінливості оз¬ 
нак в певному порядку у вигляді 
таблиці, можна виявити подібні ва¬ 
ріації у ін. близького виду. Відсут¬ 
ність деяких ланок в ряду гомоло¬ 
гічної мінливості виду при наяв¬ 
ності цих ланок у споріднених ви¬ 
дів свідчить про потенціальну мож¬ 
ливість заповнення порожніх місць 
ряду при детальнішому досліджен¬ 
ні мінливості цього виду. М. І. Ва¬ 
вилов поклав Г. р. з. в основу по¬ 
шуків нових форм рослин. При- 

ГОМОЛОГІЧНИХ 
РЯДІВ ЗАКОН 

закон. 
Паралельна мінливість 
остистості колоса у 
м’якої {1—4) і твердої 
(5—8) пшениць та в 
шестирядного ячменю 
(9-12). 

Гомологія передніх 
кінцівок. Скелет кін¬ 
цівок: І — жаби; II — 
варана (плазун); III — 
птаха; IV — мавпи; 
V — коня; VI — кита; 
VII — кішки; VIII — 
кажана; 1 — плечова 
кістка; 2 — променева 
кістка; 3 — ліктьова 
кістка; 4 — кістки за¬ 
п’ястка; 5 — кістки 
п’ястка; 6 — фаланги 
пальців. 

7 УРЕ, т. 3. 
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ГОМОЛОГІЧНІ 
РЯДИ 

А «і ґлПґ* гегіїтит 

В. Гондіус. фрагмент 
титульного аркуша 
«Скіфо-козацької вій¬ 
ни» Й. Пасторія. 1652. 

Гомологія в математи¬ 
ці. Поверхня тора з 
кривими І, гомологіч¬ 
ною нулеві, і А, — не 
гомологічною нулеві. 

кладом практичного використання 
Г. р. з. є виявлення в цукрового бу¬ 
ряка рослин з однонасінними пло¬ 
дами, відомими раніше лише в ди¬ 
ких форм. Виявлений спочатку 
тільки при вивченні морфологічних 
ознак у квіткових рослин Г. р. з. 
пізніше було підтверджено при до¬ 
слідженні біохім. і фізіол. власти¬ 
востей рослин і поширено на ін. 
систематичні групи організмів (най¬ 
простіші, нижчі рослини, комахи, 
ссавці). 
Літ.: Вавілов М. 1. Вибрані твори. 
К., 1970. _ В. А. я Труханов. 
ГОМОЛОГІЧНІ РЯДЙ — групи 
схожих складом і будовою органіч¬ 
них сполук, у яких молекулярний 
склад членів ряду послідовно змі¬ 
нюється на групу СН2— гомологіч¬ 
ну різницю. Кожний клас органіч¬ 
них сполук має свої Г. р. Так, ме¬ 
тан СН4, етан С2Н6, пропан С3Н8, 
бутан С4Н10, пентан?С5Н12 та ін. є 
членами Г. р. алканів, заг. форму¬ 
ли СпН2п+2; етилен С2Н4, пропілен 
С3Н6, бутилен С4Н8 та ін.— Г. р. 
алкенів — СпН2п; метанол СН3ОН, 
етанол С2Н5ОН, пропанол С3Н7ОН 
та ін.— Г. р. насичених одноатом¬ 
них спиртів — СпН2и+1 ОН та ін. 
З ускладненням членів у Г. р. 
закономірно змінюються фіз. кон¬ 
станти: т-ра кипіння, т-ра плавлен¬ 
ня, питома маса, молекулярний 
об’єм, теплота згоряння та ін. 
Члени одного Г. р. добуваються 
однаковими методами. 

Л. К. Мугикало. 

ГОМОЛОГІЯ в б і о л о г і ї (грец. 
бцолоуіа — відповідність) — по¬ 
дібність органів у різних рослин 
або тварин за планом будови, поло¬ 
женням в організмі і за розвитком 
з однакових за походженням вихід¬ 
них зачатків. Органи, яким влас¬ 
тива Г., наз. гомологічни- 
м и; вони виконують у різних орга¬ 
нізмів однакові або різні функції, 
різняться за зовн. виглядом і будо* 
вою (напр.. рука людини, передня 
нога коня, крило птаха, плавці ри¬ 
би чи тюленя). Визначення понят¬ 
тя «гомологія» і протиставлення її 
аналогії запропонував англ. уче¬ 
ний Р. Оуен (1843); він же виділив 
Г. спеціальну, тобто від¬ 
повідність органа за положенням і 
зв’язком з ін. частинами організ¬ 
му органові ін. тварини (напр., ру¬ 
ка людини, ласт кита, крило птаха 
та ін.), і серіальну, тобто по¬ 
дібність органів або їхніх частин, 
розташованих послідовно по поз¬ 
довжній осі тіла тварин (напр., 
крила і ноги птахів). Розрізняють 
також Г. повну, при якій зміню¬ 
ються лише форма і розміри органа 
при збереженні всіх його частин, та 
неповну що є наслідком зник¬ 
нення в процесі еволюції якихось 
частин органа або виникнення но¬ 
вих. У випадку комбінації втрати 
одних і новоутворення ін. частин 
організму говорять про іміта¬ 
тивну гомологію. Іл. с. 97. 
ГОМОЛОГІЯ в математиці. 
1) Важливе поняття топології. В 
топологічних просторах розгля¬ 
дають, напр., підмноговиди, гомо^ 
логічні нулеві, тобто такі замкнені 
г-вимірні підмноговиди, які є ме¬ 
жею (г + 1)-вимірного підмногови- 
ду. Так, крива 1 на поверхні тора 
(мал.) буде гомологічна нулеві, бо 
вона обмежує частину 5 цієї поверх¬ 

ні; крива X не гомологічна нулеві, 
бо не обмежує ніякої частини по¬ 
верхні. 2) В проективній геомет¬ 
рії — взаємно однозначне перетво¬ 
рення проективної площини в себе, 
яке зберігає прямолінійне розмі¬ 
щення точок, переводить усі точки 
деякої прямої (осі гомології) в 
себе. 
Літ.: Александров П. С. Введение в 
гомологическую теорию размерности 
и общую комбинаторную топологию. 
М., 1975; Хартсхорн Р. Основи про- 
ективной геометрии. Пер. с англ. М., 
1970. Ю. А. Амінов. 
ГОМО/іЯКА Вадим Борисович 
[н. 17(30).Х 1914, Київ] — україн¬ 
ський рад. композитор, засл. діяч 
мист. УРСР (з 1958). Член КПРС з 
1953. В 1946 закінчив Київ, консер¬ 
ваторію. Твори: ба лети («Чорне 
золото», 1957; «Кіт у чоботях», 
1958; «Оксана» — за поемою Шев¬ 
ченка «Слепая», 1964; «Либідь», 
1973, та ін.), муз. комедії («Альо- 
нушка», 1959; «Соловей у мі¬ 
ліції», 1964); твори для оркестру 
(сюїта « Закарпатські ескізи», 1950), 
музика до драм, вистав і кінофіль¬ 
мів, пісні. Нагороджений ордена¬ 
ми Леніна, Червоної Зірки, меда¬ 
лями. Державна премія СРСР, 
1951. . - 
ГОМОМОРФІЗМ (від гомо... і 
грец. цорфп — вигляд, форма) — 
одне з основних понять сучасної 
математики. Дає змогу вивчати 
складні матем. структури за допо¬ 
могою простіших структур. Якщо 
задано дві системи об'єктів А і В 
з визначеними для цих об’єктів 
відношеннями, то Г. системи А в 
систему В — це таке відображен¬ 
ня з А у В, при якому кожному 
об’єктові а з А відповідає рівно 
один об’єкт в (образ а) з В, а кож¬ 
ному відношенню в А — рівно 
одне відношення в Б, причому так, 
що відношенню об’єктів системи 
А відповідає відношення їхніх об¬ 
разів у В. Сукупність об’єктів сис¬ 
теми Б, які є образами об’єктів з 
А, разом з відношеннями системи 
Б, що відповідають відношенням 
системи А, наз. гомоморф- 
ним образом системи А. 
Так, якщо А — система всіх цілих 
чисел з відношенням додавання 
їх, Б — система всіх додатних ра¬ 
ціональних чисел з відношенням 
множення їх, то відображення з 
А в Б, при якому числу п відпові¬ 
дає число 2”, є Г. системи А в сис¬ 
тему Б, бо сумі чисел т і п відпо¬ 
відає число 2т+п, яке дорівнює 
добуткові 2т 2п їхніх образів 2т 
і 2. „ Я. П. Сисак. 
ГОМОСЕКСУАЛІЗМ (від гомо... 
і лат. 5ехи5 — стать) — протипри¬ 
родний статевий потяг до осіб своєї 
статі, одне із статевих збочень. 
Г. жінок наз. лесбійською любов’ю, 
або сапфізмом, чоловіків — мужо¬ 
лозтвом. Статеве збочення, при 
якому гомосексуалістичні тенден¬ 
ції в чоловіків проявляються як 
наслідок певних соціально-побу¬ 
тових обставин, зокрема тимчасової 
відсутності жіночого оточення, 
і зникають при можливості гете- 
росексуальних (з особою проти¬ 
лежної статі) статевих зносин, наз. 
педерастією. При педерастії суттю 
і метою зближення є лише статевий 
акт. У гомосексуалістів першорядне 
значення має психічна сторона ста¬ 
тевого потягу — закоханість, рев¬ 

нощі, самопожертвування тощо. Є й 
особи, які виявляють статевий 
потяг до обох статей (бісексуалізм), 
Г. відомий із старод. часів. Твер¬ 
дження деяких бурж. учених про 
те, що Г. є психопатологічним яви¬ 
щем і виникає внаслідок конститу¬ 
ціонально природженої аномалії, 
не має під собою обгрунтованих 
підстав. В капіталістичних краї¬ 
нах Г. — досить поширене явище і 
тісно пов’язане з соціально-побуто¬ 
вими умовами. В СРСР криміна¬ 
льним законодавством передбачено 
карність Г., за винятком тих випад¬ 
ків, коли Г. є одним із проявів ви¬ 
ражених психічних розладів. 
ГОМОСТИЛІЯ (від гомо... і грец. 
атгЗХод — стовп), рівностовпчас¬ 
тість — однакова довжина стовп¬ 
чиків і тичинок у квіток усіх екзем¬ 
плярів рослин даного виду. Г. 
сприяє самозапиленню рослин. 
Див. також Гетеростилія. 
ГОМОТАЛІЗМ (від гомо... і грец. 
даХХбд — пагін, росток) — дво¬ 
статевість у деяких водоростей і 
грибів. Усі особини даного гомота- 
лічного виду мають морфологічно 
і фізіологічно рівноцінні слані; 
при цьому можуть копулювати 
(див. Копуляція) між собою гаме¬ 
ти (статеві клітини), що походять 
від однієї рослини або слані, 
гомотетія (від гомо... і грец. 
Оєтбд — розміщений) — перетво¬ 
рення площини (простору) віднос¬ 
но довільної точки О, при якому 
точці X ставиться у відповідність 
така точка X,, для якої ОХ, => 
= | к | ОХ, де к — стале число, 
причому точка X, при к > 0 ле¬ 
жить на промені ОХ, а при 
к < 0 — на його продовженні. Точ¬ 
ка О наз. центром Г., а число к — 
коеф. Г. Якщо к < 0, Г. називається 
оберненою; окремим випад¬ 
ком її (к = —1) є центр, симетрія. 

(трикутник А,Б,Сі) та при Ь = —2 
(ТРИКУТНИК А2Б2С2). 

При Г. пряма (площина) перехо¬ 
дить у пряму (площину), збері¬ 
гається паралельність прямих (пло¬ 
щин) і кут між прямими (площина¬ 
ми), кожна фігура переходить у по¬ 
дібну (див. Подібність) до себе фі¬ 
гуру (мал.). 
ГОМОФОНІЯ (грец. дцофота — 
однакове звучання) — тип багато¬ 
голосся, в якому один голос вико¬ 
нує мелодію, решта — акомпане¬ 
мент (на відміну від поліфонії). У 
Старод. Греції — виконання мело¬ 
дії кількома голосами або муз. ін¬ 
струментами в унісон. 

Мевіо, соп одіта 

• "Я 

~гН= і і їм г с — 
* Ьд * 

Т- - Г 
•їіД * 

-1—*- 

Гомофонія. М.В. Лисенко. «Меланхо¬ 
лійний вальс». 
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ГОМРУ/ІЬ, рух за гомруль (англ. 
Ноше Киїе — самоврядування) — 
програма автономії Ірландії в ме¬ 
жах Британської імперії. Передба¬ 
чав створення ірл. парламенту та 
над. органів управління. Висуну¬ 
тий 1869. Рух за Г. був підтрима¬ 
ний ірл. народом. Лідер партії Г. 
(Ірл. парламентська партія, засн. 
1874) — Ч. Парнелл уклав угоду 
про взаємну підтримку з англ. лі¬ 
бералами, змусивши уряд У. Глад- 
стона 1886 і 1893 вносити в пар¬ 
ламент білль про Г. (був двічі від¬ 
хилений). У 1912 уряд Г. Асквіта 
вніс 3-й білль про Г. Реакція стала 
на шлях збройної боротьби проти 
Г., вчинивши в Ольстері заколот 
(1914). Проект автономії Ірландії 
був затверджений 18.VIII 1914, але 
уряд відклав його здійснення до 
кін. 1-ї світової війни. В результаті 
над.-визвольної війни 1919—21 в 
Пд. Ірландії Г. був частково втіле¬ 
ний в життя після створення домі¬ 
ніону — Ірл. вільна д-ва. Див. Ан- 
гло-ірландський договір 1921. 
Г(ЗМСТЕД-АКТ (від англ. Ьотех- 
Іеасі — садиба) — закон про зе¬ 
мельні наділи, прийнятий під час 
громадянської війни в США 1861— 
65 в травні 1862 урядом А. Лін¬ 
кольна під тиском народних мас. 
Згідно з Г.-а., кожний громадянин 
США, який досяг 21 року і не вою¬ 
вав проти Пн., мав право одержати 
з федерального фонду, сплативши 
внесок у 10 дол., ділянку землі 
розміром до 160 акрів (65 га) і ста¬ 
ти її власником, проживши на ній 
5 років. Було роздано бл. 2 млн. 
гомстедів (бл. 285 млн. акрів). Г.-а. 
сприяв переломові в ході війни 
на користь Півночі і перемозі 
фермерського, «американського» 
шляху розвитку капіталізму в с. г. 
США. Гомстеди колоністам нада¬ 
вав також уряд Канади. 
ГОНАДИ (відгрец. уогд — сім'я)— 
те саме, що й статеві залози. 
ГОНАДОТРОПНІ ГОРМбНИ, 
гонадагропіни (від гонади... і грец. 
трблод — напрям) — гормони, що 
стимулюють функцію статевих 
залоз. Виробляються в гіпофізі — 
фолікулостимулюючий гормон 
(ФСГ, фолітропін) і лютеїні зую- 
чий гормон (ЛГ, лютропін) та в 
плаценті — хоріонічний гонадотро- 
пін (ХГ). Білкова молекула Г. г. 
містить вуглеводний компонент. 
ФСГ і ЛГ людини мають мол. м. 
бл. ЗО 000. Г. г. виробляються в ор¬ 
ганізмі самців і самок хребетних 
тварин усіх класів. Г. г. стимулюють 
ріст і гормональну активність ста¬ 
тевих залоз, дозрівання спермато¬ 
зоїдів, регулюють циклічні про¬ 
цеси в яєчниках — дозрівання фо¬ 
лікулів, овуляиію, утворення жов¬ 
того тіла. Визначення Г. г. у сечі 
важливе для ранньої діагностики 
вагітності. Препарати г. (ХГ, 
сироватка жеребних кобил, перго- 
нал та ін.) застосовують для ліку- 

Гондола венеціанська. 

вання затриманого статевого роз¬ 
витку, неплідності, а в нар. г-ві — 
для стимуляції багатопліддя у вів¬ 
цематок і для розведення цінних 
порід риб. 
Літ.: Савченко О. Н. Гормони яични- 
ка и гонадотропньїе гормони. Л., 1967; 
Биохимия гормонов и гормональной 
регуляции. М., 1976; Патологическая 
физиология. К., 1977. О. Г. Рєзников. 

ГОНГ (малайське §оп§) — удар¬ 
ний музичний інструмент. Пошире¬ 
ний у народів Азії. Має форму 
ввігнутого диска. Виготовляють Г. 
з литої бронзи (рідше латуні). 
Звук певної висоти, співучий, довго 
не стихає; утворюється ударом ко- 
лотушки. Різновид Г.— тамтам. 
гондвАна — материк, який, на 
думку багатьох учених, існував у 
Пд. півкулі в палеозойській і ме¬ 
зозойській ерах. До складу Г. вхо¬ 
дили: більша частина сучас. Пд. 
Америки, Африки, пд. частина 
Атлантичного ок., Індійський ок., 
Пд. Азія; майже вся Австралія, 
можливо і більша частина Антарк¬ 
тиди. Багато геологів вважають, 
що Г. розпалася внаслідок горизон¬ 
тального розсунення її частин (це 
підтверджується даними палео¬ 
магнетизму). Є припущення, що 
Гондвана не була суцільним ма¬ 
териком. 
гбнди — загальна назва ряду 
народностей і племен Центральної 
Індії (маріа, халабі, муріа, кола- 
мі, бхатра, дхакар, дорла, койя), 
які говорять діалектами мови гон- 
да дравідійської мовної сім’ї і мо¬ 
вами сусідніх народів. Заг. чисель¬ 
ність Г.— 2,7 млн. чол. (1977). Г. 
живуть у гірських і лісистих райо¬ 
нах нагір’я Чхота-Нагпур, пере¬ 
важно в окрузі Бастар шт. Мадх’я- 
Прадеш. Заняття Г.— землеробст¬ 
во, ремесла (обробка металів, пле¬ 
тіння). В релігії поєднується шану¬ 
вання індуїстських і давніх гонд- 
ських божеств. 
ГбНДІ У С (Нопсііиз) Вільгельм 
(1597, Гаага — 1658, Гданськ) — 
голландський гравер. З 1634 жив у 
Гданську. Вигравірував карти Ук¬ 
раїни (1640, 1648, 1650), на яких є 
зображення укр. козаків, жителів 
Волині; портрети Б. Хмельницько¬ 
го (три варіанти,4 1651, один за 
малюнком А. Вестерфельда); ти¬ 
тульну сторінку до книги Й. Пас- 
торія «Скіфо-козацька війна» 
(1652), де зобразив полонених укр. 
селян і козаків під час визвольної 
війни 1648—54; гравюри за малюн¬ 
ками Г.-Л. Боплана до його книги 
«Опис України» (1650). 
ГОНДбЛА (італ. §опсіо1а) — 1) 
Одновесловий плоскодонний вене¬ 
ціанський човен з піднятими фігур¬ 
ними носом і кормою (мал.). 
2) Саморозвантажувальний заліз¬ 
ничний піввагон з люками в під¬ 
лозі. 3) Кабіна аеростата (дири¬ 
жабля, стратостата)—для екіпажу, 
устаткування і баласту. 4) Фю¬ 
зеляж (корпус) літака, у якого 
оперення кріплять на спец, хвосто¬ 
вих балках. 
ГОНДУРАС, Республіка Гонду¬ 
рас — держава в Центральній Аме¬ 
риці. На Пн. омивається Кариб¬ 
ським м., на Пд.—зат. Фонсека 
Тихого ок. В адм. відношенні по¬ 
діляється на 18 департаментів. 
Державний лад. Г.— республіка. 
Внаслідок держ. перевороту 1972 

законодавчий орган — однопалат¬ 
ний нац. конгрес — розпущено. 
Держ. владу здійснює військова 
хунта. Глава держави та уряду— 
президент. 
Природа. Берегова лінія розчлено¬ 
вана. Вздовж узбережжя простя¬ 
гаються вузькі смуги низовинних 
рівнин, на Пн. Сх.— заболочена 
низовина (Москітовий берег). Рель¬ 
єф переважно гористий — нагір'я 
(вис. до 2865 м), розчленоване доли¬ 
нами численних річок на окремі 
масиви. Поклади срібла, золота, 
руд кольор. металів і заліза, бокси¬ 
тів, сурми. Клімат тропічний, па¬ 
сатний. Пересічні місячні т-ри по¬ 
вітря протягом року від +10° до 
+26°. Опадів на навітряних схи¬ 
лах гір до 3000—5000 мм на рік, у 
внутр. районах зволоженість мен¬ 
ша. Річки короткі, переважно 
гірські. Бл. 50% тер. країни вкри¬ 
то лісами. В горах до вис. 700 м 
ростуть вічнозелені тропічні ліси 
на фералітних грунтах, вище — 
вічнозелені й мішані ліси, в доли¬ 
нах — ксерофітні чагарники. 
Населення. Бл. 90% нас. станов¬ 
лять іспано-індіайські метиси, бл. 
7% — індіанці; живуть також ви¬ 
хідці з країн Європи та Азії. 
Офіц. мова — іспанська. Пере¬ 
січна густота нас.— понад ЗО чол. 
на 1 км2. 31% нас. живе в містах. 
Найбільші міста: Тегусігальпа, 
Сан-Педро-Сула. 
Історія. До ісп. колонізації біль¬ 
шість корінного індіанського нас. 
Г. (за винятком племен майя на 
Зх.) перебувала на стадії первіс¬ 
нообщинного ладу. В 1502 Г. від¬ 
крив X. Колумб. У 1524 іспанці 
почали завоювання країни. В 1536 
вибухнуло повстання індіанців, що 
його жорстоко придушили колоні¬ 
затори. Значну частину місц. нас* 
завойовники винищили. З 1539 Г, 
входив до складу гснерал-капітан- 
ства Гватемала. На поч. 19 ст. на¬ 
род піднявся на боротьбу проти 
ісп. панування. 15.IX 1821 Г. став 
незалежною д-вою. В 1821—23 Г.— 
частина мексіканської імперії, 
1823—38 — федерації Сполучені 
провінції Центр. Америки. В 1838 
Г. знову став незалежним. У 19 ст. 
почалася експлуатація країни амер. 
капіталом. Під впливом Великої 
Жовтн. соціалістич. революції ак¬ 
тивізувався антиімперіалістичний 
визвольний рух у Г., але місцева 
реакція при підтримці США вста¬ 
новила в країні терористичну дик¬ 
татуру (1933—49). В 50-х рр. тру- 

ГОНДУРАС 

***** 
Герб Гондурасу. 

ГОНДУРАС 

Площа —112,1 тис. км3 

Населення — 
3,38 млн. чол. 
(1977, оцінка) 

Столиця — 
м. Тегусігальпа 

Т 
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Панорама міста 
Тегусігальпи. 

дящі, очолені Компартією Г. (засн. 
1954), посилили страйкову бороть¬ 
бу (найбільший страйк — 1954). 
У 1963—65 владу захопила військ, 
хунта (фактично до 1971). В 1972— 
75 уряд О. Лопеса Арельяно про¬ 
водив помірковані прогресивні ре¬ 
форми. 22.IV 1975 реакційна вояч¬ 
чина поставила при владі ген. Х.-А. 
Мельгара Кастро, політика яко¬ 
го відповідала інтересам латифун¬ 
дистів, консервативної буржуазії 
та амер. монополій. Відмова уряду 
від проведення реформ в інтересах 
нац. розвитку викликала загострен¬ 
ня внутріполіт. боротьби в країні. 
7.VIII 1978 до влади прийшла 
військ, хунта, яка заявила про 
наступність попереднього політ, 
курсу. А. А Стрілко. 

Політичні партії, профспілки. 
Національна партія, 
засн. 1891. Виразник інтересів ла¬ 
тифундистів і католицького духів¬ 
ництва. Ліберальна пар¬ 
тія, засн. 1891. Виражає ін¬ 
тереси буржуазії, зв’язаної з іноз. 
капіталом. Комуністична партія 
Гондурасу, засн. 1954. Конфе¬ 
дерація трудящих Гон¬ 
дурасу, засн. 1964. Входить 
до МКВП. Генеральний 
центр трудящих, оформив¬ 
ся 1966. 
Господарство. Г.— відстала агр. 
країна, в економіці якої панівні по¬ 
зиції належать капіталові СІЛА. 
У володінні іноз. монополій — бл. 
220 тис. га землі, більшість підпри¬ 
ємств гірничодобувної та ін. галу 
зей пром-сті. Доход на душу насе¬ 
лення в Г. найнижчий з усіх країн 
Центр. Америки, велика кількість 
безробітних. С. г. дає 36% валово¬ 
го внутр. продукту (в цінах 1973), 
в ньому зайнято бл. 70% населен¬ 
ня. Зберігаються напівфеодальні 
пережитки, поширена оренда. Пе¬ 
реважають дрібні сел. г-ва. Багато 
великих латифундій і капіталістич 
плантацій. В обробітку 14% тер. 
країни. Осн. напрям с. г.— виро¬ 
щування експорт культур (збір 
1976, тис. т): бананів — 1428, ка¬ 
ви — 56, бавовни-сирцю — 9, а та¬ 
кож тютюну й абаки. З прод. куль¬ 
тур вирощують кукурудзу, рис, 
квасолю, сорго. На Сх. екстенсивне 
пасовищне скотарство. Поголів’я 
(млн., 1977): великої рогатої худо¬ 
би — 1,8, свиней — 0,73. Іноз. ком¬ 
панії розробляють родовища корис¬ 
них копалин (видобуток 1976, тис. 
т): свинцю (23,3), цинку (27,6), 
кадмію (0,23), срібла (99 т), золота 
(0,65). У 1975 вироблено 510 млн. 
кВт год електроенергії. Нафто¬ 
переробний з-д, целюлозно-паперо¬ 
вий комбінат. Обробна пром-сть 

представлена переважно кустар¬ 
ними й напівкустарними харч., 
текст., швейними підприємствами. 
Осн. пром. центри: Сан-Педро-Су- 
ла, Тегусігальпа, Пуерто-Кортес. 
Довжина з-ць — 1 тис. км, асфаль¬ 
тованих автошляхів — 1,3 тис. км. 
Гол. мор. порти: Пуерто-Кортес, 
Ла-Сейба. В Тегусігальпі та Ла- 
Сейбі — міжнар. аеропорти. Осн. 
статті експорту: банани, кава, лісо¬ 
матеріали; імпорту: пром. устатку¬ 
вання, прод. та пром. товари. Осн. 

частка зовнішньоторг. обороту при¬ 
падає на СІЛА. Г. підтримує торг, 
відносини і з країнами Центр. Аме¬ 
рики, ФРН, Японією та Вели¬ 
кобританією. Грош. одиниця — лем- 
піра. 1 лемпіра = 0,5 дол. СПІА. 

О. С. Деоабов. 
Медичне обслуговування. В 1975 в 
Г. було 4,6 тис. лікарняних ліжок 
(15,2 ліжка на 10 тис. ж.), мед. 
допомогу подавали 919 лікарів 
(1 лікар на 3,3 тис. ж.). Лікарів 
готують на мед. ф-ті ун-ту. 
Освіта та наукові заклади. По¬ 
над 50% населення країни — не¬ 
письменні (1976). Проголошене 
обов’язкове навчання дітей віком 
від 7 до 12 років не здійснюється. 
Тривалість навчання в поч. школі — 
6 років, у середній — 6 (З -Н 3). 
У 1975/76 навч. р. в поч. школах 
налічувалося 460,7 тис. учнів, у 
серед, навч. закладах (с.-г., тех. та 
комерційних школах)—66,7 тис., 
у нац. автономному ун-ті в м. Тегу¬ 
сігальпі (засн. 1847) — 10,6 тис. 
студентів. Академія Г. (засн. у 18 
ст.), академія географії та історії 
(засн. 1968), Нац. ін-т географії, 
ін-т антропології та історії, ряд 
наук. т-в. Нац. б-ка (засн. 1880), 
б-ка ун-ту. Нац. музей у Тегусі¬ 
гальпі. в. 3. Клепиков. 

Преса, радіомовлення, телебачен¬ 
ня. В 1975 в країні виходило 8 що¬ 
денних газет заг. тиражем понад 
100 тис. примірників, 95 ін. пері¬ 
одичних видань. Найпоширеніші 
видання: щоденні газети «Гасета» 
(«Газета», з 1906), «Діа» («День», з 
1948), «Насьйональ» («Національ¬ 
на»), «Кроніста» («Репортер», 
з 1912), щомісячник — «Комерсіо» 
(«Торгівля», з 1970). Орган Ком¬ 
партії Г. «Трабахо» («Праця», з 
1954). Хоч формально радіомов¬ 
лення контролюється урядовим Ге¬ 
неральним управлінням зв’язку, 
урядові належить лише кілька ра¬ 
діостанцій; 84 станції приватні. Те¬ 

лебачення ведеться з 1959. Теле¬ 
центр у Тегусігальпі, належить 
приватній Гондураській телевізій¬ 
ній компанії. О. В. Ткачов. 

Література Г. (ісп. мовою) почала 
розвиватися після проголошення 
незалежності і довгий час мала на¬ 
слідувальний характер. Поети 19 
ст. Х.-Т. Рейєс, Т. Агілус, X. Сіс- 
нерос та ін. орієнтувалися на ісп. 
класицистичні зразки. Перший у 
країні роман створив К. Гутьєр- 
рес («Анхеліна», 1898). Найви¬ 
значніша постать у л-рі на рубежі 
19 і 20 ст.— Ф. Турсіос, автор ро¬ 
манів і віршів, написаних у дусі 
модернізму. Соціальні проблеми 
порушував поет А. Гільєн Селая, 
поет і прозаїк Р.-Е. Вальє — пат¬ 
ріотичні теми. Після 2-ї світової 
війни соціальний протест зазвучав 
у віршах К. Баррери, X. Каркамо, 
в романах К. Ісагірре («Під зли¬ 
вою»), Р. Амаї Амадора («Зелена 
тюрма», 1950; «Операція ,,Гори¬ 
ла"», 1966). Побут гондурасців 
зобразив романіст А. Мехіа Ньєто. 
Багато письменників Г змушені 
жити в еміграції. 
Архітектура та образотворче мис¬ 
тецтво. Від 1-го тис. н. е. на тер. 
Г. збереглися залишки пірамід, 
храмів, кам. стел культури майя. 
З 16 ст. за регулярними планами 
будувалися міста (Комаягуа, Тегу¬ 
сігальпа), в 17—18 ст.— церкви- 
базиліки з баштами, оздоблені 
розписами, різьбленням і статуями 
(собор у Комаягуа, кін. 17 ст.— 
бл. 1825). Серед споруд 20 ст. — 
Палац президента, Нац. театр, 
обидві — в Тегусігальпі, та ін. З 
традиційних видів мистецтва збе¬ 
реглися розмальовані маски й полі¬ 
хромна кераміка. В кін. 19 — на 

А. Каналес. Пейзаж. Фрагмент. 1959. 

поч. 20 ст. формувалося нове мис¬ 
тецтво. Основоположниками нац. 
живопису були П.-С. Сьєрра, К. 
Суньїга Фігероа. В 1940 в Тегусі¬ 
гальпі засновано першу худож. 
школу. Серед сучас. митців — 
М.-А. Руїс, X. А. Веласкес, А.-Л. 
Родесіо, Д. Ласароні, А. Каналес. 
Літ.: Леонов Н. С. Очерки новой и 
новейшей истории стран Центральной 
Америки. М., 1975. 

ГОНДУРАС БРИТАНСЬКИЙ — 
колишня (до 1973) назва Белізу — 
володіння Великобританії в Цент¬ 
ральній Америці. 
Г0НИ — українська старовинна 
народна міра довжини. Великі 
(«добрі») Г. становили 120 сажнів, 
середні — 80, малі — 60 (сажень 
дорівнював 2,13 м). 
ГОНІДІЇ (від грец. уоут| — сім’я, 
потомство та... іб^— зменшуваль¬ 
ний суфікс) — 1) Застаріла назва 
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водоростей, що входять до складу 
лишайників. Термін було запро¬ 
ваджено, коли лишайники вважа¬ 
ли єдиним організмом, а водорос¬ 
ті — органами його розмноження. 
2) Дрібні клітини, що відокремлю¬ 
ються від нитчастих бактерій і слу¬ 
жать для розмноження. 3) Нерух¬ 
ливі клітини, що служать для роз¬ 
множення в деяких синьо-зелених 
водоростей. 4) Застаріла назва 
утворених нестатевим шляхом спор 
водоростей і грибів. 
ГОНГМОВ Ілля Олександрович 
[6(18).XII 1875, с. Кайнес Вітеб¬ 
ської губернії, тепер БРСР — 24. 
VIII 1966, Донецьк] — російський 
рад. письменник. З 1908 жив у 
Донбасі. Почав друкуватися 1927. 
Осн. тема творів Г.— життя робітн. 
класу. Найвідоміші його істор. 
повісті про шахтарів Донбасу — 
«Шахтарчук» (1930—40), «Стара 
Юзівка» (1937), «На березі Каль- 
міусу» (1940). 
Те.: Повести и рассказьі. К., 1956; 
Старая Юзовка. Донецк, 1962; У к р. 
перек л.- На березі Кальміусу. К., 
1948; Шахтарчук. К., 1951. 

ГОНІ О МЕТР (від грец. усоуіа — 
кут і цєтррсо — вимірюю) — при¬ 
лад для вимірювання кутів між 
гранями кристалів. У кристалогра¬ 
фії застосовують кілька видів Г. 
Найпростішим є прикладний Г. 
(мал.,1), що являє собою транспор¬ 
тир з лінійкою (точність вимірю¬ 
вання — до ЗО'). Досконалішим Г. 
є відбивний (теодолітний) Є. С. 
Федорова (мал*, 2). Він складаєть¬ 
ся з зорової труби і двох лімбів — 
горизонтального й вертикального з 
двома взаємноперпендикулярни- 
ми осями обертання. Положен¬ 
ня кожної грані в просторі фіксу¬ 
ється двома сферичними коорди¬ 
натами. Точність вимірювання від 
1 до 20'. 
ГОНГт (від грец. убуо — коліно)— 
запалення колінного суглоба. 
Причини виникнення і перебіг Г. 
такі самі, як і при ін. артритах. 
ГЙНКА ОЗБРОЄНЬ — реакцій¬ 
на політика імперіалістичних кіл 
капіталістичних держав, спрямо¬ 
вана на дальше нагромадження 
зброї всіх типів, насамперед ядер¬ 
ної зброї, та створення величезних 
запасів усіх засооів масового вини¬ 
щення. Г. о. являє собою процес 
матеріальної підготовки імперіа¬ 
лізмом світової війни. Вона стала 
невід'ємною рисою капіталістич¬ 
ного розширеного відтворення, 
призвела до поглиблення міліта¬ 
ризації капіталістичної економіки, 
постійного зростання воєнних бюд¬ 
жетів, якісного вдосконалення в 
небувалих масштабах найруйнів- 
ніших видів зброї, відволікання 
матеріальних засобів і коштів від 
розв'язання невідкладних проблем 
соціально-екон. характеру. Г. о. 
посилила позиції мілітаризму і 
воєнно-промислового комплексу, 
обмежила бурж.-демократичні сво¬ 
боди в капіталістичних д-вах, ста¬ 
ла причиною приходу до влади в 
ряді їх фашист, режимів. Роз¬ 
виток новітніх видів зброї стано¬ 
вить пряму небезпеку для природ¬ 
ного середовища, загрожує існу¬ 
ванню людства. За даними ООН на 
1978, у світі нагромаджено ядерний 
арсенал, який дорівнює потужнос¬ 
ті 1 млн. 300 тис. таких бомб, яку 

вояччина США скинула на Хіро- 
сіму 1945. Г. о. породила масштаб¬ 
ну торгівлю зброєю, що приносить 
воєнно-пром. монополіям прибутки 
на 50—60% вищі, ніж у невоєнній 
сфері. На США, Францію, Вели¬ 
кобританію, ФРН і Канаду при¬ 
падає понад 2/3 світової торгівлі 
зброєю. Після 2-ї світової війни 
монополії США від торгівлі зброєю 
мали понад 100 млрд. дол. прибут¬ 
ків. Г. о., розв'язана реакційними 
колами та воєнно-пром. компанія¬ 
ми, тісно пов'язана з посиленням 
експлуатації та зубожінням трудя¬ 
щих мас. Лише країни НАТО за 
1968—78 витратили на воєнні цілі 
1,3 трильйона доларів. У 1976—78 
уряд США прийняв ряд рішень про 
розгортання нових видів озброєн¬ 
ня (крилаті ракети, система ракет 
«МХ», атомні підводні човни 
«Трайдент», нейтронна бомба). Во¬ 
єнні приготування імперіалізму 
змушують країни Організації Вар¬ 
шавського Договору виділяти не¬ 
обхідні кошти на оборону, відрива¬ 
ти їх від цілей мирного будівницт¬ 
ва. В орбіту Г. о. втягнено десятки 
молодих країн, що розвиваються. 
Це призводить до посилення їхньої 
політ, і екон. залежності від імпе¬ 
ріалістичних д-в, до виникнення 
збройних конфліктів у багатьох 
районах світу. З політикою імперіа¬ 
лістичної реакції в галузі Г. о. в 
60—70-х рр. тісно зімкнулася по¬ 
зиція маоїстського керівництва 
КНР. Прихильники Г. о. намага¬ 
ються зірвати процес розрядки 
міжнародної напруженості, за¬ 
гальмувати перші зрушення, досяг¬ 
нуті в справі роззброєння. СРСР 
та ін. соціалістичні д-ви ведуть 
наполегливу боротьбу за отриман¬ 
ня Г. о. (див., зокрема Радянсько- 
американські документи). Широкі 
заходи, спрямовані на розв’язання 
цієї проблеми, накреслено в рад. 
Програмі миру, виробленій XXIV 
з'їздом і розвинутій XXV з'їздом 
КПРС. На отримання Г. о. спря¬ 
мовані пропозиції СРСР в ООН, 
зокрема на спец, сесії її Ген. 
Асамблеї по роззброєнню в травні 
1978, а також прийняті Організа¬ 
цією Об'єднаних Націй на основі 
рад. пропозицій рішення (див. 
Декларації ООН). Обмеженню 
Г. о. служить ряд положень За¬ 
ключного акта Наради з питань 
безпеки і співробітництва в Євро¬ 
пі. Вагомий внесок у цю справу 
зробили Всесвітній конгрес ми¬ 
ролюбних сил 1973 в Москві. 
Конференція комуністичних і ро¬ 
бітничих партій Європи 1976. 
Пропозиції СРСР щодо припинен¬ 
ня Г. о. та ряд ін. рад. ініціатив у 
цьому напрямі знайшли якнайшир¬ 
шу підтримку всього прогрес, люд¬ 
ства. , Г. М. Цвєтков. 

ГОНКУР (Сопсоигі), брати Едмон 
(26^ 1822, Нансі — 16. VII 1896, 
Шанпросе) і Жюль (17.XII 1830, 
Париж — 20^1 1870, там же) — 
французькі письменники. В 50— 
60-х рр. разом створили романи з 
життя різних верств франц. су¬ 
спільства: «Шарль Демайї» (1860), 
«Сестра Філомена» (1861), «Рене 
Мопрен» (1864), «Жерміні Ласер- 
те» (1865). Багато в чому Г. до¬ 
тримувалися традицій франц. кри- 

_ тичного реалізму, але їхня твор- 
чість ускладнена натуралізмом та 

імпресіонізмом, що особливо по¬ 
значилося на останніх романах 
«Манетт Саломон» (1867) і «Ма¬ 
дам Жервезе» (1869). Едмон після 
смерті Жюля написав ще кілька 
романів, з яких найвідоміший 
«Брати Земганно» (1879). Г.— ав¬ 
тори книг з історії Франції 18 ст. 
і франц. мистецтва того часу та 
«Щоденника». За заповітом Едмо- 
на його власність перейшла у фонд 
щорічної Гонкурівської премії за 
найкращий худож. твір, яка при¬ 
суджується й тепер. 

Е. і Ж. Гонкур. Літографія П. Гавар- 
ні. 1853. 

ГОНОРАР 
АВТОРСЬКИЙ 

Те.: Рос. перек л.— Дневник, т. 
1—2. М., 1964; Жермини Ласерте.— 
Братья Земганно.— Актриса Фостен. 
М., 1972. 
ГОНОКОКИ (від грец. уоуод — 
сім’я і коки) — гноєтворні бакте¬ 
рії, що належать до групи коків 
(кулястих бактерій). Г. — специ¬ 
фічні паразити людини, що спри¬ 
чинюють гонорею й можуть уража¬ 
ти суглоби, залози, ендокард, очі. 
Відкрив Г. нім. лікар А. Нейссер 
(1879). 
ГОНОЛУЛУ — місто на пд. узбе¬ 
режжі о. Оаху з групи Гавайських 
о-вів, адм. центр штату США Га- 
вайї. Важливий вузол мор. і по¬ 
вітряних сполучень через Тихий 
ок. 629,2 тис. ж. (1970, з передміс¬ 
тями). Підприємства харч, (цук¬ 
рової, фрукто- та рибоконсервної) 
пром-сті. Судноверфі. Курорт. 
Центр туризму. Поблизу міста в 
бухті Перл-Харбор — військ.-мор. 
і військ.-повітряна база США. 
гонорар Авторський (лат. 
Ьопогагіиш — винагорода за послу¬ 
ги) — винагорода, яка в СРСР за 
авторським правом виплачується 
авторам за використання їхніх 
творів. Г. а. сплачується й спадко¬ 
ємцям авторів, твори яких вида¬ 
ються, екранізуються тощо, про¬ 
тягом 25 років після смерті авто¬ 
ра. Розмір Г. а. встановлюється 

Обшивка з гонти. 

Гоніометри: 
1 — прикладний; 
2 — відбивний. 
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ГОНОРЕЯ 

І. Т. Гончар. 

І. Т. Гончар. Коник. 
Демидові вареники. 
1935—36. Будьоннівець. 
Всі — у Державному 
музеї українського на¬ 
родного декоративного 
мистецтва в Києві. 

відповідно до союзних та респ. нор¬ 
мативних актів і визначається в 
авторському договорі в межах за¬ 
тверджених ставок (якщо таких ста¬ 
вок немає,— за угодою сторін). 
В УРСР Г. а. виплачується відпо¬ 
відно до постанов Ради Міністрів 
УРСР від 23.III 1963 і 1.ІХ 1967 
«Про авторський гонорар за твори 
політичної, наукової, виробничо- 
технічної, учбової та іншої літера¬ 
тури», від 25.XII 1968 — «Про ав¬ 
торський гонорар за літературно- 
художні твори», від 4.VIII 1967 — 
«Про авторську винагороду за дра¬ 
матичні і музичні твори» тощо. 
Ставки та порядок виплати Г. а. за 
художньо-графічні роботи визна¬ 
чено наказом по Міністерству куль¬ 
тури СРСР від 20.VII 1963. 

Є. М. Гриценко. 

ГОНОРЕЯ (від грец. уоуо£ —сім’я 
і рєсо — течу), трипер — інфекцій¬ 
на венерична хвороба людини з 
переважним ураженням слизових 
оболонок сечостатевих органів. 
Збудника хвороби — гонокок упер¬ 
ше виявив нім. лікар А. Нейссер 
(1879) в гною хворих, уражених 
гонококом. При Г. можуть уража¬ 
тися і суглоби, м’язи, кістки, сер¬ 
це, нервова система, слизові обо¬ 
лонки повік (бленорея), зіва (ан¬ 
гіна) тощо. Відомі випадки смер¬ 
ті від гонорейного сепсису. Зара¬ 
ження Г. відбувається найчастіше 
під час статевих зносин з хворим, 
рідше — при пологах та через за¬ 
бруднені предмети туалету (руш¬ 
ники, губки, мочалу тощо). У во¬ 
допровідній воді гонокок збері¬ 
гається протягом 5—6 годин. Пер¬ 
ші ознаки Г.— різі в сечовивідно¬ 
му каналі та гноєтеча з нього — 
з’являються через 3—5 днів, рід¬ 
ше через 2—3 тижні після заражен¬ 
ня. Г.— найчастіша причина хро¬ 
нічних запалень сечостатевих ор¬ 
ганів чоловіків (простатит, ку- 
перит, везикуліт) і жінок (оофо- 
рит, ендометрит, метрит, аднек- 
сит), а також чоловічої і жіночої 
безплідності. Профілактика: 
додержання правил особистої гі¬ 
гієни в статевому житті, висока мо¬ 
ральність, суспільна профілактика. 
Лікування: антибіотики, іму¬ 
нотерапія, місцеве лікування. 
Літ.: Потоцький І. І., Шеремет Є. Г. 
Захворювання сечостатевих органів у 
дівчаток. К., 1970; Задорожньїй Б. А., 
Петров Б. Р Уретрити. К., 1978. 

В. Г. Коляденко. 
ГОНбРСЬКИЙ Розумник Тимо- 
фійович [1791, Тула — 15(27).VIII 
1818, Харків] — вітчизняний пись¬ 
менник і вчений. Вищу освіту здо¬ 
був у Петерб. пед. ін-ті (1810). Вчи¬ 
телював в Осколі. З 1816 викладав 
л-ру, статистику й географію в 
Харківському університеті. В 
1816—18 редагував журн. <Укра- 
инский вестник>. Автор праць з 
естетики. 

ГОНСАЛВІШ (Гонсалвес; Сопсаі- 
уєз) Бенту-Антоніу (2.III 1902, Фі- 
айш — 2.IX 1942, Таррафал) — 
діяч португальського робітничого 
руху. Член Португ. компартії 
(ПКП) з 1928. З 1929 — генераль¬ 
ний секретар ПКП. За революц. 
діяльність не раз зазнавав арештів. 
Наприкінці 1935 ув’язнений у 
концтаборі Таррафал (о-ви Зеле¬ 
ного Мису); закатований фашис¬ 
тами. 
ГОНСАЛЕС (Сопгаїег) Кармело 
(н. 16.VII 1920, Гавана) — кубин¬ 
ський художник. Навчався в Ака¬ 
деміях мистецтво Сан-Алехандро в 
Гавані та Нью-Йорку. Засновник 
Асоціації графіків Куби (1948) і 
майстерні плаката при Спілці 
письменників і художників. Твори: 
цикл «Куба — вільна територія 
Америки», 1963, та ін. 
ГОНСАЛЕС ДІАС (Сопгаїег Біаг) 
Гало (22.11 1894, Ногалес, пров. 
Вальпараїсо — 8. III 1958, Санть¬ 
яго) — діяч робітн. й комуністич. 
руху Чілі. Член Компартії Чілі 
(КПЧ) з 1927. Н. в сел. сім’ї. В 
1917—29 працював чорноробом на 
мідних рудниках, пізніше — ван¬ 
тажником у порту Вальпараїсо. 
В 1925 організував і очолив проф¬ 
спілку трансп. робітників. З 1930— 
член ЦК КПЧ. В 1946—49 — сек¬ 
ретар, з 1949 — генеральний сек¬ 
ретар ЦК КПЧ. 
ГбНТА Іван (р. н. невід., с. Росіш- 
ки, тепер Христинівського р-ну 
Черкаської оол.— п. 1768, с. Сер¬ 
би, тепер с. Гонтівка Могилів-По- 
дільського р-ну Вінницької обл.) — 
один з керівників нар.-визвольного 
антифеодального повстання 1768 — 
Коліївщини. Н. в сел. сім’ї. Слу¬ 
жив козаком, пізніше сотником 
надвірного війська польс. магнатів 
Потоцьких у м. Умані. Коли пов¬ 
станське військо на чолі з М. Заліз¬ 
няком підійшло до Умані, Г. ра¬ 
зом із загоном надвірних козаків 
перейшов на бік повсталих. 9—10 
(20—21).VI спільними силами вони 
штурмом оволоділи містом. Коман¬ 
дування царських військ, що 
перебували на Правобережній Ук¬ 
раїні (див. Барська конфедерація 
1768), з метою запобігти поширен¬ 
ню нар. руху на Лівобережну 
Україну, допомогло польс. шляхті 
придушити повстання. М. Залізня¬ 
ка і І. Гонту було підступно схоп¬ 
лено, а повстанців роззброєно. 
Польс. влада, якій було передано 
Г., після страшних катувань стра¬ 
тила його. Про Г. складено багато 
пісень, легенд і переказів. Т. Г. 
Шевченко увічнив героїчний образ 
Г. в поемі «Гайдамаки». У с. Гон- 
тівці 1968 Г. встановлено пам’ят¬ 
ник. В. М. Кулаковський 
ГбНТА — український нар. чоло¬ 
вічий танець. Названий на честь 
І. Гонти. Виконується одним тан¬ 
цюристом (або групою) з шаблею 
в руці. Символізує героїзм, муж¬ 
ність, патріотизм. Муз. розмір 2/4. 
ГбНТА — покрівельний матеріал 
у вигляді клинчастих дощечок з 
пазом у широкій частині (дерев’яна 
черепиця). Іл. с. 101. 
ГОНЧАКЙ, гончі собаки — 1) Гру¬ 
па порід мисливських собак. 2) 
Укр. нар. назва сузір’я Гончих 
псів. 
ГОНЧАР Іван Тарасович (1888, 
с. Кришинці, тепер Тульчинського 

р-ну Вінницької обл. — 1944, 
Київ) — український рад. гончар, 
майстер нар. мистецтва (з 1936). 
Походив з родини потомствених 
гончарів. Основоположник рад. 
нар. станкової керамічної скульп¬ 
тури малих форм. Створив числен¬ 
ні композиції на основі традицій¬ 
ної гончарної іграшки та обрядово¬ 
го фігурного посуду. Серед них: 
«Один з сошкою — семеро з лож¬ 
кою» (1910), «Білі тікають» (1921), 
«Челюскінці», «Пани на прогу¬ 
лянці» (1936), «Як миші кота хова¬ 
ли» (1937), на тему байки Л. Глі- 
бова «Демидові вареники» (1935— 
36), за поемою О. Пушкіна «Каз¬ 
ка про попа та його наймита Бал¬ 
ду» (1937) і ін. Значне місце в твор¬ 
чості Г. належить анімалістичній 
скульптурі. Відомі його вази з ліп¬ 
ним декором. Твори Г. зберігають¬ 
ся в музеях Києва та ін. міст 
СРСР. 
Літ.: Мусієнко П. Іван Гончар. К., 
1952. 

ГОНЧАР Олесь (Олександр) Те- 
рентійович (н. З.ІУ 1918, с. Сухе, 
тепер Кобеляцького р-ну Полтав¬ 
ської обл.) — український рад. 
письменник, громадський діяч, 
акад. АН УРСР (з 1978), Герой 
Соціалістичної Праці (1978). 
Член КПРС з 1946. З 1938 навчав¬ 
ся в Харків, ун-ті. Закінчив 
Дніпроп. ун-т (1946). У 1941 доб¬ 
ровільно пішов на фронт. Перші 
оповідання опублікував 1938. Ви¬ 
датним твором рад. л-ри стала три¬ 
логія Г. «Прапороносці» («Альпи» 
та «Голубий Дунай», 1946—47, 
Держ. премія СРСР, 1947; «Злата 
Прага», 1948, Держ. премія СРСР, 
1948). У цьому творі, пройнятому 
почуттям рад. патріотизму і про- 
лет. інтернаціоналізму, Г. яскраво 
відтворив істор. визвольну місію 
Рад. Армії, показав духовну, мо¬ 
ральну велич і красу воїнів краї¬ 
ни соціалізму. Героїка Великої Віт- 
чизн. війни, мужність борців про¬ 
ти фашизму стали темами опові¬ 
дань «Весна за Моравою», «Мод- 
ри камінь», «Ілонка», «Гори спі¬ 
вають» і повісті «Земля гуде» 
(1947) — про подвиг полтавських 
комсомольців-підпільників на чо¬ 
лі з Лялею Убийвовк. У творах 
50-х рр.— оповіданнях «Пороги», 
«Соняшники», «Жайворонок», «Ма¬ 
та з Верховини», «Чари-ко- 
миші» та ін., в повістях «Микита 
Братусь» (1951) і «Щоб світився 
вогник» (1954) Г. змалював творчі 
будні рад. людей, цілісні, духовно 
багаті характери сучасників. Важ¬ 
ливим етапом у творчості Г. стала 
дилогія «Таврія» і «Перекоп» (1952 
—57), в якій показано гартування 
класової свідомості сільс. бідноти 
впередреволюц. роки й героїчну бо¬ 
ротьбу трудящих проти контррево¬ 
люції та іноз. інтервентів в часи 
громадян, війни. В романі «Люди¬ 
на і зброя» (1960, Держ. премія 
УРСР ім. Т. Г. Шевченка, 1962) 
зображено події війни проти нім. 
фашизму на її першому етапі, 
утверджується думка про необхід¬ 
ність відвернення нової війни. Герої 
роману в новелах «Тронка» (1963, 
Ленінська премія, 1964) — наші 
сучасники, будівники комуністич¬ 
ного майбутнього. В романі «Цик¬ 
лон» (1970) значне місце приділено 
темі соціалістичного мистецтва. Те- 
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му виховання молодого покоління, 
наступності традицій рад. людей 
порушено в повісті «Бригантина» 
(1975) і романі «Берег любові» 
(1976). В галузі новелістики — опо¬ 
відання «За мить щастя», «На 
косі», ^Кресафт», «Пізнє прозрін¬ 
ня» та ін. Написав кіноповість 
«Партизанська іскра» та сценарій 
фільму «Абітурієнтка». Літ.-кри¬ 
тичні статті та есе Г. зібрано в 
книжці «Про наше письменство» 
(1972). Твори Г. перекладено 
більш як сорока мовами народів 
СРСР і зарубіжних країн. 
Г.— кандидат у члени ЦК КПРС. 
На XXI, XXII, XXIV і XXV з’їздах 
Компартії України обирався чле¬ 
ном її ЦК. Депутат Верховної Ради 
СРСР 6—10-го скликань. Депутат 
Верховної Ради УРСР 4—5-го 
скликань. У 1959—71 — голова 
правління Спілки письменників 
України. Секретар правління Спіл¬ 
ки письменників СРСР (з 1959). 
Голова Укр. респ. комітету захис¬ 
ту миру (з 1973). Член Всесвітньої 
Ради Миру. Нагороджений 3 орде¬ 
нами Леніна, орденами Жовтневої 
Революції, Червоної Зірки і Слави 
3-го ступеня, медалями. 
Те.: Твори, т. 1—4. К., 1959—60; 
Твори, т. 1—5. К., 1966—67; Твори, 
т. 1-6. К., 1978-79; Рос. пе¬ 
ре к л.— Собрание сочинений, т. 1—5. 
М... 1973—75; Избранное. М., 1978. 
Літ.: Шумило М. Олесь Гончар. К., 
1951; Семенчук І. Вогонь творення. 
К., 1968; Бабишкін О. Олесь Гончар. 
К., 1968; Малиновська М. Ю. Олесь 
Гончар. К., 1971; Новиченко Л. М. 
Про Олеся Гончара. В кн.: Новичен¬ 
ко Л. М. Життя як діяння. К., 
1974; Дончик В. У знайомому світі 
людського багатства й краси. «Дніп¬ 
ро», 1976, N° 8; Про Олеся Гончара. 
К., 1978. Л. М. Новиченко. 
ГОНЧАРЕНКО Андрій (Агапій) 
Онуфрійович [19(31). VIII 1832, с. 
Кривин, тепер с. Криве Попільнян- 
ського р-ну Житомирської обл.— 
23.ІУ (5.У) 1916, Гейвард, штат 
Каліфорнія, США] — учасник виз¬ 
вольного руху 19 ст. В 1840— 
53 вчився в київ, бурсі й семіна¬ 
рії. З листопада 1857 служив ієро¬ 
дияконом при рос. посольстві в 
Афінах. За листування з О. Герце- 
ном і М. Огарьовим, за статті в 
<Колоколе>, в яких викривав рос. 
духівництво, був заарештований 
(лютий 1860). Після втечі з берез¬ 
ня 1860 до серпня 1861 жив у Лон¬ 
доні, працював у Вільній росій¬ 
ській друкарні, надрукував у «Ко- 
локоле» (квітень 1861) укр. мовою 
некролог Т. Шевченка. З 1865 жив 
у США. Перший перекладач тво¬ 
рів Т. Шевченка англ. мовою, 
автор перших статей укр. мо¬ 
вою про Україну і її великого 
поета на амер. континенті. В 
листопаді 1867 у Сан-Франціско 
заснував першу на амер. кон¬ 
тиненті слов. друкарню. Видавав 
(1868—72) англ. і рос. мовами 
двотижневик «Вестник Аляски», 
випустив (1872—73) 5 номерів рос. 
і укр. мовами журн. «Свобода». 
В цих виданнях надрукував свої 
статті про М. Гоголя, О. Герцена, 
уривки з поеми Т. Шевченка < Кав¬ 
каз». Листувався з М. Павликом, 
який 1894 у журн. «Народ» 
опублікував спогади Гончаренка. 
Літ.: Варварцев М. М. Агапій Гон¬ 
чаренко — піонер української емі¬ 
грації в США. «Український історич¬ 
ний журнал». 1969, № 6: Зорівчак 

Р. П. Піонер англомовної шевченкіа¬ 
ни. «Всесвіт», 1973, N° 3. 

Р. П. Зорівчак. 
ГОНЧАРЕНКО Борис Аврамович 
(н. 18.VII 1925, м. Новомиргород, 
тепер Кіровоградської обл.) — 
український рад. письменник. 
Член КПРС з 1948. Учасник Ве¬ 
ликої Вітчизняної війни. Закінчив 
Чернівецький учительський ін-т 
(1952) і ВПШ при ЦККПРС 
(1961). Друкуватися почав з 1946. 
Автор збірок оповідань і нарисів 
«Твоя школа» (1957), «Естафета» 
(1960), «Гості буковинської орли¬ 
ці» (1964) та повістей «Дні нашого 
тижня» (1967), «Повість про перше 
й останнє» (1974) та ін. Літератур¬ 
но-критичні статті. 
Те.: Головую другий рік. К., 1976. 

ГОНЧАРЕНКО Гнат Тихонович 
(1835, с. Ріпки, тепер Богодухів- 
ського р-ну Харківської обл.— бл. 
1917) — український кобзар. У три¬ 
річному віці осліп, у 22 роки по¬ 
чав учитися грати на кобзі. Леся 
Українка з К. Квіткою записали 
на фонографі (1911) у виконанні 
Г. варіанти укр. дум, пісень і тан¬ 
ців: «Про сестру та брата», «Олексій 
Попович», «Про вдову» та ін. Уч¬ 
нями Г. були П. Древченко, К. 
Вудянський. 
Літ.: Колесса Ф. Мелодії українсь¬ 
ких народних дум. В кн.: Матеріа¬ 
ли до української етнології, т. 14. 
Львів, 1913. 
ГОНЧАРЕНКО Іван Іванович 
[н.ЗО. VII (12. VIII) 1908, с. Яблуневе, 
тепер Оржицького р-ну Полтавсь¬ 
кої обл. ] — український рад. поет. 
Член КПРС з 1931. Закінчив Ін-т 
червоної професури (1934, Харків). 
Учасник Великої Вітчизн. війни. 
Друкуватися почав 1925. Перша 
зо. віршів — «Друзі» (1930). Ав¬ 
тор збірок віршів і поем, присвя¬ 
чених рад. молоді, життю колг. се¬ 
ла, подвигам народу в роки Вели¬ 
кої Вітчизн. війни. Нагороджений 
орденами Вітчизняної війни 1-го і 
2-го ступенів, Червоної Зірки, 
«Знак Пошани», медалями. 
Те.: Літа ідуть. К., 1968; Обеліски. 
К., 1974; Сіяйте, зорі. К., 1977; Вибра¬ 
не, т. 1—2. К., 1978; Рос. пере кл. 
— Матрос Гайдай. М., 1968; Обелис- 
ки. М., 1978. 
ГОНЧАРЕНКО Микола Гаври¬ 
лович [н. 13 (20).ХІІ 1912, с. Сусло¬ 
ве, тепер Компаніївського р-ну 
Кіровоградської обл.] — україн¬ 
ський рад. історик, доктор, істор. 
наук (з 1964). Член КПРС з 1941. 
В 1940 закінчив істор. ф-т Сарат. 
ун-ту. З 1946 — зав. кафедрою 
історії КПРС Ворошиловгр. пед. 
ін-ту. Автор праць з історії рево- 
люц. робітн. руху і боротьби біль¬ 
шовицьких орг-цій за встановлен¬ 
ня Рад. влади на Україні. Наго¬ 
роджений орденом Леніна. Держ. 
премія УРСР, 1969. 
ГОНЧАРЕНКО Ніна Іванівна (н. 
20.VIII 1919, с. Покровці, тепер 
Верхньорогачівського р-ну Херсон¬ 
ської обл.) — українська рад. спі¬ 
вачка (меццо-сопрано), нар. арт. 
УРСР (з 1954). Член КПРС з 1953. 
В 1944 закінчила Київ, консерва¬ 
торію. В 1944—69 — солістка Київ, 
театру опери та балету ім. Т. Г. 
Шевченка. Партії: Соломія, Варва¬ 
ра («Богдан Хмельницький» Дань- 
кевича), Солоха, Настя («Різдвя¬ 
на ніч», «Тарас Бульба» Лисенка), 
Любаша («Царева наречена» Рим¬ 

ського-Корсакова), Кармен (од¬ 
нойменна опера Бізе) та ін. На¬ 
городжена орденами Леніна,‘Трудо¬ 
вого Червоного Прапора, медалями. 
ГОНЧАРЕНКО Олег Георгійович 
(н. 18.VIII 1931, Харків) — укра¬ 
їнський рад. ковзаняр, засл. май¬ 
стер спорту (з 1953). Член КПРС з 
1953. Перший рад. спортсмен, 
який завоював першість світу з 
швидкісного бігу на ковзанах. 
Чемпіон світу (1953, 1956, 1958); 
чемпіон Європи (1957—58); чем¬ 
піон СРСР (1956, 1958). Нагород¬ 
жений орденом Леніна. 
ГОНЧАРНІ глйни — глини, що 
їх використовують для виготовлен¬ 
ня посуду, декоративних гончар¬ 
них виробів тощо. Осн. ознаками 
Г. г. є висока пластичність (при 
незначній домішці до них води чис¬ 
ло пластичності — 15—ЗО), здат¬ 
ність після висушування та спікан¬ 
ня (при т-рі до 1350°) давати щіль¬ 
ний черепок, відсутність шкідли¬ 
вих домішок, які зумовлюють трі¬ 
щинуватість і значну усадку. В за¬ 
надто пластичні глини додають 
кварц> польовий шпат, шамот, 
для утворення щільного черепка — 
нефелін. На Україні найкращими 
Г. г. є глини неогенового віку (т. з. 
рябі та ін. глини). Вони поширені в 
Черніг., Київ., Полтав., Харків., 
Сум., Донец. та ін. областях. 

Е. Я. Жовинський. 

ГОНЧАРоВ Іван Олександрович 
[6(18).VI 1812, Симбірськ (тепер 
Ульяновськ) — 15(27).ІХ 1891, Пе¬ 
тербург] — російський письмен¬ 
ник. Закінчив Моск. ун-т (1834). 
У 1835—67 (з перервою) служив 
цензором у Петербурзі. В роман¬ 
тичних віршах, повістях і нарисах 
Г. середини 40-х рр. виявляються 
демократичні тенденції. Написав 

и романи з життя Росії 40— 
-х рр. «Звичайна історія» (1847) 

— один з перших реалістичних тво¬ 
рів рос. л-ри. В романі «Обломов» 
(1859) зооражено глибоку кризу 
феод.-кріпосницького ладу. Зав¬ 
дяки типізації життєвих явищ тер¬ 
міни «обломов» і «обломовщина» 
стали заг. іменами для характерис¬ 
тики ряду негативних рис тогочас¬ 
ної дійсності. В «Обриві» (1869) 
правдиво відтворив картини життя 
рос. дореформеної провінції, але 
не зрозумів прагнень демократич. 
молоді 60-х рр. З жовтня 1852 по 
серпень 1854 як секретар адмі¬ 
рала Є. В. Путятіна брав участь в 
експедиції на військ, фрегаті 
,,Паллада“. Враження від подоро¬ 
жі відобразив у книзі «Фрегат 
,,Паллада“» (1858). Автор літ.-кри¬ 
тичних статей «Мільйон терзань» 
(1872) — про «Лихо з розуму» 
О. Грибоєдова та «Нотатки про осо¬ 
бу Бєлінського» (1871). 
Те.: Собрание сочинений, т. 1—6. М., 
1972; Собрание сочинений, т. 1—4. 
М., 1977—79; Укр. перек л.— Об¬ 
ломов. К., 1950; Обрив. К., 1955. 
Літ.: Алексеев А. Д. Летопись жизни 
и творчества И. А. Гончарова. М. —Л., 
1960; Лощиц Ю. Гончаров. М., 1977; 
Алексеев А. Д. Библиография И. А. 
Гончарова. Л., 1968. 

ГОНЧАРСТВО — виготовлення З 
обпаленої гончарної глини різно¬ 
манітних виробів: посудуу кахлів, 
іграшок, скульптур тощо. Г. виник¬ 
ло в епоху неоліту і знаменувало 
собою значний крок у розвитку 
продуктивних сил. Г. існувало там. 

ГОНЧАРСТВО 

О. Т. Гончар. 

Н. І. Гончаренко. 

І. О. Гончаров. 

йй 

Р. Гоор. 
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ГОНЧАРСЬКЕ 
ГОРНО 

Гончарські горна: 
а — велике вертикаль¬ 
ного типу; б — мале 
горизонтального типу; 
1 — мала піч (топка); 
2 — козел; 3 — черінь; 
4 — велика піч; 5 — 
завантажувальний от¬ 
вір; 6 — комин. 

де були придатні для цього глини. 
Добуту глину очищали від меха¬ 
нічних домішок, потім місили, ви¬ 
готовляли з неї вироби, підсушува¬ 
ли їх і випалювали. Спочатку виро¬ 
би ліпили вручну і випалювали на 
відкритих вогнищах або в звичай¬ 
них печах. На стадії розкладу пер¬ 
віснообщинного ладу і становлен¬ 
ня класового суспільства з’явля¬ 
лися ремісники-гончарі (вперше — в 
Старод. Шумері в кін. 4-го тис. 
до н. е.), які починали користува¬ 
тися гончарським кругом. Г. стало 
окремим ремеслом. Вироби Г. ма¬ 
ли лінійний гравірований по глині 
орнамент уже в часи неоліту, а по¬ 
чинаючи з енеоліту вони оздоблю¬ 
валися розписом, виконаним гли¬ 
няними кольоровими фарбами 
(трипільська культура на Украї¬ 
ні, культура Анау в Серед. Азії, 
Яншао — в Китаї). У Старод. Гре¬ 
ції та Старод. Римі посуд розпису¬ 
вали чорно- й червонофігурними 
малюнками, виконаними лаком. 
За середньовіччя Г. досягло знач¬ 
ного розвитку в країнах Зх. Євро¬ 
пи і Сходу. На Русі ще в 9—13 ст. 
майстри Києва, Чернігова, Новго¬ 
рода, Пскова, Москви широко за¬ 
стосовували в Г. кольорові поливи, 
емалі. З 15 ст. Г. на Україні — 
розвинутий самобутній худож. 
промисел, який уже тоді досяг ви¬ 
сокого мистецького рівня. Протя¬ 
гом 19 — поч. 20 ст. склалися ви¬ 
датні центри Г.: Опііиня, Хому¬ 
тець, Комишня— на Полтавщині; 
Дибинці, Нові Петрівці, Василь¬ 
ків — на Київщині; Ічня, Городня. 
Короп — на Чернігівщині; Нова 
Водолага, Ізюм, Просяне — на Хар¬ 
ківщині; Адамівка, Бубнівка, Зінь- 
ків, Бар, Смотрич — на Поділ¬ 
лі; Рокита, Дубровиця — на Воли¬ 
ні; Пистинь, Косів, Кути — на 
Івано-Франківщині; Ужгород, 
Хуст, Гудя — на Закарпатті. На 
Україні гончарні вироби випуска¬ 
ють керамічний завод в Опішні, 
майоліковий завод у Василькові, 
виробничо-худож. об’єднання «Гу- 
цульщина» в Косові та ін. підпри¬ 
ємства. Див. також Кераміка. 

П. Н. Мусієнко. 

Гончарство. Верхній ряд. 1. Димлений глечик. 17 ст. 2. Тиквач. 
Майоліка. Місто Васильків Київської області. 3. М. Лівандов- 
ська. Куманець. Село Крива Таращанського району Київської 
області. Нижній ряд. 4. О. Г. Шиян. Індик. Глина. Одеса. 5. 
Н. В. Вербівська. Таріль. Глина, розпис. Місто Косів Івано- 
Франківської області. 6. П. Цвілик. Горщик. Глина, розпис. 
Косів Івано-Франківської області. Всі — 20 ст. 

ГОНЧАРСЬКЕ ГСЗРНО — піч для 
випалювання гончарних виробів. 
Уперше з’явилося в кін. 4-го тис. 
до н. е. на Старод. Сході. У сх. 
слов’ян Г. г. звичайно містилося в 
землі; на поверхню виходив тіль¬ 
ки верх склепіння із завантажу¬ 
вальним отвором. На тер. України 
Г. г. виявлені при розкопках дав- 
ньорус. міст і городищ. Більшість 
з цих горен належала до 12—13 ст. 
і призначалася для випалювання 
посуду. Відомі й Г. г. для випалю¬ 
вання черепиці, іграшок (Москва, 
17 ст.), цегли (Київ, 17 ст.). У су- 
час. виробництві застосовуються 
горна вертикального і горизонталь¬ 
ного типів. 
ГОНЧАРСЬКИЙ КРУГ —станок 
для формування гончарних виро¬ 
бів (переважно посуду). Г. к. поча¬ 
ли застосовувати з 4-го тис. до н. е. 
в Месопотамії, в Індії і Єгипті — 
з 3-го тис. до н. е., в Греції, Ірані, 
на Пд. Серед. Азії — з 2-го тис. до 
н. е.; у деяких сх.-слов. племен — 
з 1-ї пол. 1-го тис. н. е. З появою 
Г. к. гончарство виділилося в окре¬ 
ме ремесло. Спочатку користува¬ 
лися ручним Г. к., пізніше було 
винайдено ножний. Ручний і нож¬ 
ний Г. к. подекуди існували поряд 
до 19 ст. На Україні в кін. 19 ст. 
був поширений важкий ножний 
Г. к. Він складався з двох з’єдна¬ 
них веретеном дерев’яних кругів: 
нижнього (більшого) — т. з. спід¬ 
ника і верхнього (меншого) — Т. 3. 

верхняка, на якому гончар рука¬ 
ми формував посудину. В сучас. 
пром-сті застосовується гончар¬ 
ський круг з електр. приводом. 
Іл. с. 106. 
ГбНЧІ ПСИ, гончаки — сузір’я 
Пн. півкулі неба. В серед, широ¬ 
тах СРСР видно протягом року. В 
пн. частині сузір’я розташована 
спіральна туманність. Див. карту 
до ст. Зоряне небо. 
ГбОР (Соог) Раймон (н. 1908, 
Шатліно) — бельгійський громад¬ 
ський діяч, канонік. У роки 2-ї сві¬ 
тової війни — учасник Руху Опо¬ 
ру, після війни — європ. Руху при¬ 
хильників миру. Г. брав участь у 
Всесвітньому конгресі миролюб¬ 
них сил у Москві (1973), член сек¬ 
ретаріату Міжнар. к-ту за європ. 
безпеку та співробітництво, член 
Міжнар. комісії по розслідуванню 
злочинів фашист, хунти в Чілі. 
Міжнар. Ленінська премія «За 
зміцнення миру між народами». 
1975. Портрет с. 103. 
ГОПАК — український нар. та¬ 
нець імпровізаційного характеру. 
Назва походить від дієслова гопа¬ 
ти — плигати, скакати. Виник у 
Запорізькому війську як чоловічий 
танок. Тепер Г. виконують разом 
чоловіки й жінки. Провідна пар¬ 
тія чоловіча. Танцювальні рухи 
чоловіка — стрибки, присядки, 
дрібушки; жінки — дрібушки, ви- 
хилясники, кружіння. Існує кіль¬ 
ка варіантів Г.— сольний, парний, 
груповий; у зх. областях України 
виконується замкненим колом (т. 
з. гопак-коло). Нерідко має велич¬ 
ний, героїчний характер. Темп 
швидкий, муз. розмір 2/4. Мелодії 
Г. виконуються в народі як само¬ 
стійні муз. п’єси. Муз. форму Г. 
широко використано в укр. і рос. 
класичній музиці (Гулак-Артемов- 
ський, Мусоргський, Чайковський, 

Лисенко), в творчості рад. компо¬ 
зиторів (Хачатурян, Соловйов-Сє- 
дой, Штогаренко). Г.— в реперту¬ 
арі багатьох профес. (Ансамбль 
нар. танцю СРСР, Ансамбль тан¬ 
цю УРСР) і самодіяльних танц. 
колективів. На його основі виник 
козачок. 
ГбПКАЛО Вадим Іванович (н. 26. 
II 1917, Полтава) — український 
рад. архітектор. Член КПРС з 
1947. В 1940 закінчив Київ, інже- 
нерно-буд. ін-т. Найголовніші спо¬ 
руди: річковий вокзал (1961), Ін- 
женерно-буд. ін-т (1961), ресторан 
«Дубки» (1971), готель «Турист» 
(1974), новий корпус пед. ін-ту 
ім. М. Горького (1975) — у Києві 
(всі — у співавторстві). Нагород¬ 
жений орденом Трудового Черво¬ 
ного Прапора й медалями. Держ. 
премія СРСР, 1951. 
ГОПЛІТИ (грец. бяХітаї)—дав¬ 
ньогрецькі важкоозброєні воїни- 
піхотинці. Комплектувалися з се¬ 
редніх вільних власників, які 

Гопліти. Малюнок на давньогрецькій 
вазі. 

справляли озброєння і споряджен¬ 
ня (спис, меч, щит, шолом, панцир, 
поножі) за власний рахунок. Бо¬ 
йовий порядок Г. становила щільно 
зімкнена шерега — фаланга. В 4 ст. 
до н. е. ополчення Г. втратило 
значення, їх було замінено загона¬ 
ми найманців. 
ГСЗПНЕР Серафима Іллівна [26. 
III (7.IV) 1880, Херсон — 25.ІІІ 
1966, Москва] — професіональна 
революціонерка, рад. партійний і 
держ. діяч, Герой Соціалістичної 
Праці (1960), доктор істор. наук 
(з 1934). Член КПРС з 1903. Н. в 
сім’ї дрібного торговця. З 1901 — 
учасниця с.-д. гуртків. З 1903 ве¬ 
ла підпільну парт, роботу в Одесі, 
Катеринославі (секретар к-ту 
РСДРП), Миколаєві. В 1910 еміг- 

4 5 6 

Гопак. Деякі па танцю: 1, 2 — присяд¬ 
ка з розтяжкою на підлозі; 3 — «гар* 
буз»; 4, 5 — «високий голубець»; 6 — 
розтяжка в повітрі. 
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рувала; працювала в паризькій 
групі більшовиків. Після повер¬ 
нення в Росію в 1916 — на під¬ 
пільній роботі. В 1917 — член Ка¬ 
теринославського к-ту більшовиків, 
делегат VII (Квітневої) конферен¬ 
ції РСДРП(б). У 1918 — секретар 
ЦК КП(б)У. З 1919 — на відпові¬ 
дальній парт, і рад. роботі, зокре¬ 
ма 1927—29 — в Харкові (редак¬ 
тор газ. «Всеукраинский пролета- 
рий»). Делегат усіх конгресів Ко¬ 
мінтерну; з 1928 — кандидат у чле¬ 
ни Виконкому Комінтерну (ВККІ). 
В 1929—38 — зав. відділом агіта¬ 
ції та пропаганди ВККІ. В 1938— 
45 — заст. гол. редактора «Исто- 
рического журнала». З 1945 — 
старший наук, співробітник ІМЛ 
при ЦК КПРС. В 1927—38 — член 
ЦК КП(б)У. Обиралась членом 
ВЦВК, ЦВК і ВУЦВК. Автор 
праць з питань міжнар. робітн. 
руху. Нагороджена 3 орденами 
Леніна. 
ГбПРИ — грязьовий приморсь¬ 
кий курорт. Див. Гола Пристань. 
ГОР — у давньоєгипетській міфо¬ 
логії бог сонця. Син Осіріса й 
Ісіди. Його вважали покровителем 
влади фараона, який нібито був 
земним втіленням Г. Після пере¬ 
моги над богом темряви Сетом, 
який убив його батька Осіріса, Г. 
став володарем Всесвіту. Міфи 
про Г. відображують чергування в 
природі світла й темряви. Іл. с. 106. 
ГбРА (Нота) Йосеф (8.VII 1891, 
с. Добржінь, побл. Роудніце — 
21. VI 1945, Прага) — чеський поет. 
Збірки поезій -«Дерево в цвіту» 
(1920), «Буремна весна» (1923) та 
ін. написані під впливом Великого 
Жовтня. В романах «Соціалістична 
надія» (1922), «Голодний рік» 
(1926) відтворив зростання рооітн. 
руху в Чехословаччині. В 1925 від¬ 
відав СРСР, зокрема Україну. В 
1927 виступив в укр. журн. «Мо¬ 
лодняк». Віршам поета прита¬ 
манне патріотичне звучання. Автор 
мемуарів «Нотатки хворого». 
Те.: Укр. перек л.— [Вірші]. В 
кн.: Чеська поезія. К., 1964; [Вірші]. 
В кн.: Ленін іде по планеті. К., 1969. 

ГОРА, монтаньяри — 1) Під час 
Великої французької революції — 
ліва течія Конвенту, тісно пов’я¬ 
зана з нар. масами та якобінцями. 
Перебуваючи на революц.-демокра¬ 
тичних позиціях, виступала за по¬ 
глиблення революції. Представни¬ 
ки Г. займали в Конвенті верхні 
лави (звідси назва течії). 2) Дріб- 
нобурж. угруповання в Установ¬ 
чих зборах під час революції 1848 
у Франції. Називаючи себе «Новою 
Горою», підкреслювали спадкоєм¬ 
ність щодо якобінців 1793—94. 
Боягузлива поведінка дрібнобурж. 
демократів 1848—49, їхній страх 
перед пролетаріатом показали, що 
дрібна буржуазія практично втра¬ 
тила свою революційність. 

Т. Г. Солтановська. 

ГбРАК (Ногак) їржі (4.XII 1884, 
Бенешов — 1975, Прага) — чесь¬ 
кий фольклорист, етнограф і літе¬ 
ратурознавець, дійсний член Чехо¬ 
словацької АН (з 1956). В 1945—48 
— посол Чехословаччини в СРСР. 
Вивчав укр.-чес. та укр.-словацькі 
фольклорні й літ. зв’язки. Автор 
праць «Малоросійські пісні в збір¬ 
ці Челаковського» (1914), «Три 
чеські письменники в Галичині» 

(1915), «Народні українські еле¬ 
менти в творчості І. Гануша та 
К.-Я. Ербена» (1921), «Драми Фрі- 
ча з історії України»(1930),«З істо¬ 
рії слов’янських літератур» (1948). 
Досліджував творчість Т. Шев¬ 
ченка, виступав у 20—30-х рр. зі 
статтями, лекціями і доповідями 
про укр. поета, був організатором 
багатьох шевченківських вечорів. 
Г. студіював фольклористичні пра¬ 
ці І. Франка і В. Гнатюка, надру¬ 
кував некролог І. Франка. 
ГОРАЛ (МетогЬаесІиз) — рід сса¬ 
вців родини бичачих. Один вид — 
горал амурський (>4. до- 
гаї). Тіло (довж. до 125 см, вис. 
до 75 см, маса до 42 кг) міцної бу¬ 
дови. Роги (довж. 19—23 см) дуго¬ 
подібні, майже паралельні, чорні; є 
у самців і самок. Волосяний покрив 
довгий, рудувато-бурий, вздовж 
голови і спини з темною смугою. 
Г. поширені в гірських районах 
Центр, і Сх. Азії, в СРСР — на 
Сіхоте-Аліні та в Буреїнських го¬ 
рах. Живуть у лісах або скеляс¬ 
тих місцях, тримаються невелики¬ 
ми групами (по 8—10 голів). Стате¬ 
возрілими стають на 2-му році жит¬ 
тя. Гін у вересні — листопаді. 
Самка після 250—260-денної вагіт¬ 
ності народжує 1 козеня. Трива¬ 
лість життя — до 15 років. Мис¬ 
ливська тварина, але через нечис¬ 
ленність перебуває під охороною. 

О. П. Корнеєв. 
ГОРАЦІЙ (Квінт Горацій Флакк; 
ОиіпІиз НогаІіи5 Ріассиз; 65 до 
н. е., м. Венузія — 8 до н. е., 
Рим) — римський поет. Автор двох 
книг сатир і зб. віршів «Еподи» на 
злободенні й побутові теми, чоти¬ 
рьох книг ліричних віршів (од), 
листа, відомого під назвою «Наука 
поезії» тощо. Творчість Г. мала 
вплив на поетів Відродження. 
«Наука поезії» була основою для 
«Поетичного мистецтва» Н. Буало. 
Перекладали й переспівували його 
твори П.-Ж. Беранже, Й.-В. Гете, 
О. Пушкін, А. Міцкевич та ін., в 
укр. поезії — П. Гулак-Артемов- 
ський, І. Франко, М. Рильський. 
Те.: Укр. перек л.— Про поетичне 
мистецтво. Послання до Пісонів. «Жов¬ 
тень», 1973, № 1; Оди. «Всесвіт», 
1973, №9; Рос. перек л.— Полное 
собрание сочинений. М.—Л., 1936: 
Одьі.— Зподьі.— Сатирьі.— Послання. 
М., 1970. 
ГОРБ у людини — деформація 
хребта, що полягає у викривленні 
його під кутом у передньо-задньо¬ 
му й бічному напрямах. Виникає 
внаслідок руйнування хребців 
(звичайно кількох) або порушення 
їхньої будови, спричинюваних різ¬ 
ними захворюваннями і ушкоджен¬ 
нями хребта, найчастіше туберку¬ 
льозним ураженням його (див. 
Спондиліт), рахітом тощо. Утво¬ 
рення Г. супроводиться деформаці¬ 
єю й грудної клітки. П р о ф і л а к- 
т и к а (при загрозі виникнення 
Г.): витягання хребта, застосуван¬ 
ня спец, корсетів, іноді — т. з. 
гіпсових ліжок. Лікування 
спрямоване на усунення осн. при¬ 
чини захворювання. 
ГОРБАНЬ Григорій Якович (н. 1. 
IV 1932, с. Шаповалівка, тепер 
Борзнянського р-ну Чернігівської 
обл.) — передовик і новатор вироб¬ 
ництва в чорній металургії, стале¬ 
вар, двічі Герой Соціалістичної 
Праці (1971, 1978). Член КПРС з 

1959. Працюючи з 1955 на жда- 
новському металургійному заводі 
<Азовсталь>, досяг значних успі¬ 
хів у виконанні й перевиконанні 
виробничих планів. Один з ініці¬ 
аторів руху за відмінну якість 
сталі та найвищі темпи приросту 
виробництва і кращу якість про¬ 
дукції на кожному агрегаті. На 
XXIV і XXV з’їздах КПРС оби¬ 
рався членом ЦК КПРС, на XXIII 
з’“зді Компартії України — членом 
ЦК Компартії України. Нагоро¬ 
джений орденами Леніна, медаля¬ 
ми. Держ. премія УРСР, 1975. 

О. В. Грушко. 

ГОРБАТИЙ Павло Анастасович 
[25.Х (6.XI) 1890, м. Бар, тепер 
Вінницької обл. — 25.VI 1962, 
Київ] — український рад. педа¬ 
гог, методист у галузі математики, 
засл. учитель УРСР (з 1941). Пед. 
діяльність почав 1905. В 1931 закін¬ 
чив Харків, ін-т соцвиху. Г. нале¬ 
жать численні праці з питань мето¬ 
дики викладання математики в 
школі, серед них <3 досвіду викла¬ 
дання математики в середній шко¬ 
лі» (премія ім. К. Д. Ушинського, 
1955), «Уроки по вивченню лога¬ 
рифмічної лінійки в середній шко¬ 
лі» (1959). Нагороджений орденом 
Леніна. 
ГОРБАТКб Віктор Васильович 
(н. З.ХІІ 1934, с. Вєнці-Заря Кав¬ 
казького р-ну Краснодарського 
краю) — льотчик-космонавт СРСР, 
двічі Герой Радянського Союзу 
(1969, 1977). Член КПРС з 1959. 
Після закінчення Батайського 
військ, авіац. училища (1956) слу¬ 
жив у ВПС. З 1960 — в загоні кос¬ 
монавтів. У 1968 закінчив Військ.- 
повітряну академію ім. М. Є. Жу¬ 
ковського. Разом з А. В. Філіп- 
ченком і В. М. Волковим здійснив 
політ на космічному кораблі «Со- 
юз-7» (12—17.Х 1969), що перебу¬ 
вав 3 доби в груповому польоті 
з космічними кораблями «Союз-6» і 
«Союз-8». Разом з Ю. М. Глазко- 
вим брав участь у польоті косміч¬ 
ного корабля «Союз-24» (7—25.11 
1977). Після стикування з орбіталь¬ 
ною наук, станцією «Салют-5> 
космонавти 16 діб працювали на її 
борту. Нагороджений 2 орденами 
Леніна та орденом Червоної Зірки. 
горбАтов Борис Леонтійович 
[2(15).VII 1908, Петромар’ївський 
рудник, тепер м. Первомайськ Во- 
рошиловградської обл.— 20.1 1954, 
Москва]—російський рад. письмен¬ 
ник. Член КПРС з 1930. Дру¬ 
куватися почав 1922. Повість «Осе¬ 
редок» (1928)— про комсомольців 
Донбасу 20-х рр., повість «Моє по¬ 
коління» (1933) — про рад. мо¬ 
лодь. Автор зб. оповідань «Звичай¬ 
на Арктика» (1940), п’єси «Юність 
батьків» (1943), сценарію «Донець¬ 
кі шахтарі» (1950, у співавт. з 
В. М. Алексєєвим; Держ. премія 
СРСР, 1952), нарисів, публіцистич¬ 
них творів: «Листи товаришеві» 
(1941 — 42), «Олексій Куликов, 
боєць...» (1942). Повість «Нездо¬ 
ланні» (1943; Держ. премія СРСР, 
1946) — про патріотизм рад. лю¬ 
дей; за мотивами її створено опе¬ 
ру Д. Кабалевського «Сім’я Тара¬ 
са». Роман «Донбас» (кн. 1, 1951) 
присвячений молоді 30-х рр. і за¬ 
родженню стахановського руху. 
Після смерті Г. опубліковано його 
п’єсу «Одна ніч» (1956) і незакін- 

ГОРБАТОВ 

С. І. Гопнер. 

Горацій. 

Г. Я. Горбань. 

В. В. Горбатко. 
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Б. Л. Горбатов. 

С. І. Горбачевський. 

Гор і фараон Нектане- 
бос. Близько 350 до н. е. 
Базальт. Метрополітен- 
музей. Нью-Йорк. 

Гончарський круг 
ножний. 

чену повість ««Олексій Гайдаш» 
(19о5). Нагороджений орденом Віт¬ 
чизняної війни І ступеня, ін. ор¬ 
денами, медалями. 
Те.: Собрание сочинений, т. 1—5. 
М., 1955—56; Избранная проза. М., 
1969; У кр. перекл.— Бойові лих- 
тарі. X., 1929; Нашгород. X., 1931; 
Олексій Куликов, боєць. К., 1944; 
Нездоланні. Ста ліно, 1952; Донбас. 
Сталіно, 1954; Моє покоління. К., 
1970. 
Літ.: Карпова В. М. Чувство времени. 
М.. 1970. 

ГОРБАЧ, горбатий кит, довгору¬ 
кий кит (МедарІега посіоза, сино¬ 
нім М. поуаеап^ііае) — кит роди¬ 
ни смугачевих підряду беззубих 
китів. Тіло (довж. 16—18 м, маса 
до 45 т) товсте й відносно коротке, 
грудні плавці довгі, хвостовий пла¬ 
вець великий і широкий; спин¬ 
ний — у вигляді горба, товстий і 
низький. На голові 3—5 рядів ве¬ 
ликих бородавок; на череві широкі 
смуги. Забарвлення спини і бо¬ 
ків чорне, черева — біле. Пошире¬ 
ний в усіх океанах від Арктики до 
Антарктики. Живиться рачками, 
рибами, зрідка головоногими мо¬ 
люсками. Статева зрілість настає 
в 5—6 років, самки народжують 1 
маля. Через нечисленність Г. по¬ 
лювання на них заборонене між- 
нар. угодою. 1л. с. 108. 
ГОРБАЧСВСЬКИЙ Іван Івано¬ 
вич [22. [X (4.Х) 1800, Ніжин — 
9(21 ).І 1869, Петровський Завод, 
тепер Петровськ-Забайкальський 
Читинської обл.] — декабрист, під¬ 
поручик артилерії. Н. в сім’ї збід¬ 
нілих дворян. Наприкінці 1823 
вступив до Товариства об'єднаних 
слов'ян і став одним з активних йо¬ 
го членів. Був прихильником по¬ 
валення царизму і встановлення 
федеративної республіки слов’ян. 
Під час Чернігівського полку пов¬ 
стання намагався організувати ви¬ 
ступ сусідніх військ, частин. У лю¬ 
тому 1826 Г. заарештували і засу¬ 
дили на довічну каторгу, строк якої 
зменшено (1839) до 20 років. На 
засланні належав до найбільш де¬ 
мократичної частини декабристів. 
Автор «Записок», які є цінним дже¬ 
релом з історії Т-ва об’єднаних 
слов’ян. 
Ге.: Записки. Письма. М., 1963. 

горбачЄвський Іван Якович 
[3(15).V 1854, с. Зарубинці, тепер 
Збаразького р-ну Тернопільської 
обл.— 24. V 1942, Прага] — україн¬ 
ський біохімік, гігієніст та епіде¬ 
міолог, акад. АН УРСР (з 1925). 
Закінчив Терноп. гімназію, мед. 
ф-т Віденського ун-ту, з 1875 
працював у ньому. В 1883— 
1917 — професор Чеського ун-ту в 
Празі (1902—03 — його ректор). Г. 
вперше в науці 1882 синтезував 
сечову к-ту з сечовини і гліцину, 
встановив джерела і шляхи її ут¬ 
ворення в організмі; відкрив 1889— 
91 фермент ксантиноксидазу; ви¬ 
вчав питання харчування на Поділ¬ 
лі. Склав 4-томний підручник з хі¬ 
мії і фізіологічної хімії, виданий 
укр. та чес. мовами. Брав участь ? розробці укр. хім. термінології. 
ОРБАчбВ Ігор Олегович (н. 20.X 

1927, Ленінград) — російський 
рад. актор і режисер, нар. арт. 
СРСР (з 1972). Член КПРС з 
1969. В 1959 закінчив Ленінгр. те¬ 
атр. ін-т ім. О. М. Островського. 
З 1952 — актор Ленінгр. Велико¬ 

го драм, театру їм. М. Горького, з 
1954 — Ленінгр. театру драми ім. 
О. С. Пушкіна (з 1975 — худож. 
керівник цього театру). Ролі: Треп- 
льов (-«Чайка» Чехова), Кудряш 
(-«Гроза» О. Островського), Олек¬ 
сій («Оптимістична трагедія» Вс. 
Вишневського), Антуан де Сент- 
Екзюпері («Життя Сент-Екзюпері» 
Малюгіна) та ін. Поставив спек¬ 
таклі: «Платон Кречет» Корнійчу¬ 
ка (грав роль Платона), «Марія 
Тюдор» Шіллера (грав роль Гіль¬ 
берта) та ін. Знімається в кіно 
(Хлестаков у фільмі «Ревізор», 
Якушев у телефільмі «Операція 
,,Трест“» та ін.). Нагороджений 
орденами Жовтневої Революції, 
Дружби народів, медалями. 
ГОРБАЧбВ Михайло Сергійович 
(н. 2. III 1931, с Привольне, тепер 
Красногвардійського р-ну Ставро¬ 
польського краю) — рад. партій¬ 
ний діяч. Член КПРС з 1952. Н. 
в сел. сім’ї. Закінчив юрид. ф-т 
Моск. ун-ту (1955), Ставроп. с.-г. 
ін-т (1967, заочно). В 1946—50 пра¬ 
цював помічником комбайнера 
МТС. У 1956—62 — перший секре¬ 
тар Ставропольського міськкому, 
другий, перший секретар крайко¬ 
му ВЛКСМ В Ї966—70 — перший 
секретар Ставропольського міськ¬ 
кому, другий, 1970—78 — перший 
секретар крайкому КПРС. З лис¬ 
топада 1978 — секретар ЦК КПРС 
Член ЦК КПРС з 1971. Депутат 
Верховної Ради СРСР 8—10-го скли¬ 
кань. Нагороджений 2 орденами 
Леніна, орденом Жовтневої Рево¬ 
люції, 2 ін. орденами, медалями 
ГОРБАЧбВ Омелян Григорович 
[31.VII (12.VIII) 1892, Київ — 24.Х 
1965, там же] — учасник боротьби 
за владу Рад на Україні. Член 
КПРС з 1910. Н. в сім’ї робітника. 
В 1911 обраний секретарем Шуляв- 
ського к-ту РСДРП (Київ); 1913 
висланий у Наримський край. 
Після Лютневої революції 1917 — 
член Київ, к-ту РСДРП(б), деле¬ 
гат VII (Квітневої) конференції 
РСДРП(б). В 1923—31 — заст. 
наркома, нарком праці УРСР. 
У 1931—54 — на керівній госп. і 
профспілковій роботі. На IX—XI 
з’їздах КП(б)У обирався членом 
ЦК КП(б)У. Був членом ВУЦВК і 
ЦВК СРСР. Депутат Верховної 
Ради УРСР 3-го скликання. З 
1954 — персональний пенсіонер. 
Нагороджений орденом Трудового 
Червоного Прапора, медалями. 
ГОРБИЛСВІ (Зсіаепісіае) — роди¬ 
на риб ряду оку неподібних. Тіло 
високе, стиснуте з боків; рот ниж¬ 
ній або напівнижній; спинний пла¬ 
вець складається з двох частин — 
високої колючої і низької м’якої. 
Бл. 150 видів, поширені в мілко¬ 
водних ділянках, переважно тро¬ 
пічних і субтропічних мор. вод; 
деякі види заходять у прісні води. 
В СРСР (у Чорному й Азовському 
морях) — 2 види: світлий 

Темний горбиль. 

г о р б и л ь (ЦшЬгіпа сіггЬоза), 
довж. до 2 м, масою до 70 кг, з 
темними косими смугами на спи¬ 
ні; темний горбиль (5сіае- 
па итЬга), довж. до 0,7 м, масою 
до 4 кг, з темним забарвленням ті¬ 
ла. Г.— хижаки, живляться дріб¬ 
ного рибою. Ікра пелагічна (пла¬ 
ває в товщі води). Личинки розви¬ 
ваються на мілководді, швидко ро¬ 
стуть і восени мігрують у глибші 
шари води. Г.— об’єкт промислу. 
ГОРБУНбВ Борис Миколайович 
22. 1(4.11) 1901, Київ — 28. VII 
944, там же] — український рад. 
учений у галузі будівельної меха¬ 
ніки, чл.-кор. АН УРСР (з 1939). 
Закінчив Київський політех. ін-т 
(1925). Працював (1925—29) в 
Управлінні по будівництву вели¬ 
ких мостів, з 1932 — в Електрозва¬ 
рювальному комітеті (тепер Ін-т 
електрозварювання ім. Є. О. Па- 
тона) АНУРСР, з 1941—в Ін-ті буд. 
механіки (тепер Ін-т механіки) АН 
УРСР. Водночас (з 1926) займався 
пед. діяльністю у вузах Києва. Ав¬ 
тор праць з питань міцності мостів 
і зварних конструкцій (з Є. О. 
Патоном), розвитку спец, аналі¬ 
тичного методу розрахунку просто¬ 
рових систем, теорії розрахунку 
рам з тонкостінних стрижнів тощо. 
Літ.: Стрельбицька О. 1. Борис Мико¬ 
лайович Горбунов. К., 1959. 
ГОРБУНбВ Микола Петрович 
[9(21). VI 1892 — 7.IX 1937] — рад. 
державний діяч, акад. АН СРСР 
(з 1935). Член Комуністичної пар¬ 
тії з 1917. Н. у Красному Селі 
(тепер у складі Ленінграда) в сім’ї 
інженера. В 1917 закінчив Петерб. 
технологічний ін-т. З липня 1917 — 
зав. Інформаційним бюро ВЦВК, 
з листопада 1917 — секретар Рад- 
наркому і особистий секретар 
В. І. Леніна. Працюючи на по¬ 
саді зав. наук.-тех. відділом ВРНГ 
(1918—19), провів значну роботу 
по залученню Рос. АН та ін. наук, 
установ до співробітництва з Рад. 
владою. В 1919—20 — на політ, 
роботі в Червоній Армії. В 1920 за 
пропозицією В. І. Леніна призна¬ 
чений керуючим справами РНК 
РРФСР, з 1922 — РНК СРСР і 
РПО. Був одним з організаторів 
Всесоюзної с.-г. академії імені 
В. І. Леніна. З 1935 — неодмінний 
секретар АН СРСР. Нагородже¬ 
ний орденом Червоного Прапора. 
ГОРБУНбВСЬКЕ ТОРФбВИ- 
ЩЕ — торфовище біля населеного 
пункту Горбуново поблизу м. Ниж¬ 
нього Тагіла Свердловської обл., де 
1908 виявлено залишки поселень 
часів неоліту і бронзового віку 
(З—1-е тис. до н. е.). Пам’ятки 
досліджувалися 1926—39, 1948— 
49, 1963. При розкопках 8 різно¬ 
часних поселень відкрито залиш¬ 
ки жител,знайдено багато дерев’я¬ 
них предметів неолітичного часу 
(весла, бумеранг, полозки саней, 
ковші, що мали форму водоплав¬ 
них птахів, ідоли тощо), які збе¬ 
реглися завдяки консервуючим 
властивостям торфу. Виявлено й 
знаряддя праці з каменю, кістки і 
рогу (мотики, сокири, гарпуни) та 
уламки орнаментованої кераміки. 
Заняттями жителів поселень були 
рибальство, мисливство і, можли¬ 
во, землеробство. Іл. с. 111 
ГОРБУША (ОпсогЬупсЬиз догЬи- 
зсЬа) — риба родини лососевих. 
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Тіло (довж. до 50 см, іноді й біль¬ 
ше, маса 1,5—1,7 кг) вкрите дріб¬ 
ного сріблястою лускою. Г.— про¬ 
хідна риба: нагулюється в морі, 
нерест—у річках. Статевозрілою 
стає на 2-му році життя. Під час 
нересту (липень — жовтень) забар¬ 
влення тіла змінюється на корич¬ 
неве з темними плямами, плавці 
чорнішають, у самців на спині 
з’являється горб (звідки й назва), 
скривлюються щелепи, на них 
виростають великі зуби. Самка 
відкладає до 2 тис. ікринок, заси¬ 

паючи їх галькою, під якою і зи¬ 
мує молодь. Після нересту ри¬ 
би гинуть. Живиться Г. дрібного ри¬ 
бою і ракоподібними. Поширена 
в пн. частині Тихого ок., зокрема в 
СРСР — у морях Далекого Сходу 
і Сх. Сибіру; акліматизована в 
Баренцовому і Білому морях. 
Об’єкт промислу. 

Ю. В. Мовчан. 
ГбРВІЦ Олександр Борисович 
[1897, Київ — 20.1 (2.ІІ) 1918, там 
же] — учасник боротьби за владу 
Рад на Україні. Член РСДРП(б) 
з 1915. Під час 1-ї світової війни 
вів підпільну роботу в Києві. В 
1917 — член Київ, к-ту РСДРП(б), 
виконкому Ради робітн. депутатів. 
На обласному з’їзді РСДРП(б) 
Пд.-Зх. краю (грудень 1917) обра¬ 
ний членом Гол. к-ту соціал-демо¬ 
кратії України, на 1-му Всеукр. 
з’їзді Рад — до складу ВЦВК. В 
січні 1918 —'уповноважений Рад. 
уряду України по організації 
збройного повстання в Києві (див. 
Київське січневе збройне повстан¬ 
ня 1918) проти Центр, ради, входив 
до Військ.-революц. к-ту. Під час 
повстання, поранений, був схопле¬ 
ний петлюрівцями і замордований. 
горгАни — система гірських 
хребтів у Карпатах Українських, 
у Івано-Фр. та Закарп. областях 
УРСР. Розташовані між доли¬ 
нами річок Мизунки й Ріки на 
Зх. та р. Прутом і Яблуницьким 
перевалом на Сх. Г. поділяють 
на Берегові, Зовнішні (Скибові) і 
Внутрішні (Привододільні). Вис. 
до 1818 м (г. Сивуля). Для Г. 
характерні круті схили й гострі 
гребені, вершини вкриті кам’яни¬ 
ми осипищами (місцева назва 
«горгани»). Г. розчленовані гли¬ 
бокими поперечними долинами рі¬ 
чок Бистриці, Пруту й Тереблі. 
На річках — пороги, водоспади. 
Є озера. До вис. 1450 м — буково- 
ялинові і смерекові ліси, вище — 
чагарникове криволісся з гірської 
сосни та луки. Розвинуте лісове 
г-во. Держ. заказник Горгани. 
Район туризму. 

горгГппія — античне місто на 
сх. узбережжі Чорного м., на місці 
сучасної Анапи. Виникло з появою 
грец. колоністів у 6—5 ст. до н. е. 
на місці поселення синдів (Синд- 
ська гавань), що існувало тут рані¬ 
ше. В 1-й пол. 4 ст. до н. е. місто 
ввійшло до Боспорської держави і 
почало називатися Г. на честь Гор- 
гіппа (син Сатіра І — правителя 
Боспору з династії Спартокідів). 
Була значним торг.-ремісничим 
центром і опорним пунктом Боспо¬ 
ру. В 2—3 ст. місто досягло значно¬ 
го розквіту; в 4 ст. занепало. 
ГОРГОНАРІЇ — ряд безхребетних 
тварин класу коралових поліпів. 
Те саме, що й горгонієподібні. 
ГО Р Г<5 Н И (Горусо, Горусоу, 
одн.) — у грецькій міфології три 
жінки-страховища (Стено, Евріа- 
ла й Медуза), погляд яких обертав 
на камінь усе живе. З трьох сес- 
тер-Г. тільки Медуза була смерт¬ 
ною (їй відрубав голову Персей). 
Г. мали золоті крила й руки з за¬ 
лізними пазурами, а на величез¬ 
них головах у них замість волосся 
були змії. Іл. с. 108. 
ГОРГОНІЄПОДГБНІ, горгонарії, 
рогові корали (Согдопагіа) — ряд 
безхребетних тварин класу кора¬ 
лових поліпів. Поліпи (довж. до 
З мм) утворюють розгалужені 
(дерево-, пір’ясто- й віялоподібні) 
колонії розміром від кількох см 
до кількох м. Осьовий скелет у 
більшості видів з рогоподібної ре¬ 
човини, просоченої вапном, у де¬ 
яких видів (напр., червоний ко¬ 
рал) рогової речовини немає. Жив¬ 
ляться Г. найчастіше органічними 
частками, завислими у воді. Бл. 
1200 видів, поширених у всіх від¬ 
критих морях від полярних райо¬ 
нів до екватора; в СРСР — бл. 
23 видів (у пн. і далекосхідних 
морях). Червоний корал, з якого 
виготовляють різні прикраси — 
об’єкт промислу. Іл‘ с. 108. 

О. П. Маркевич. 

ГОРДЄЄВ Семен Мойсейович 
[справж. прізв.— Гольдфайн, н. 
29.VI (12.VII) 1902, Макарів, те¬ 
пер смт Київської обл. ] — росій¬ 
ський рад. поет. Член КПРС з 
1929. Учасник великої Вітчизн. 
війни. Друкується з 1920. Перша 
зб. поезій — «Вірші» (1932). Лю¬ 
дям трудової слави, подвигові рад. 
народу у Великій Вітчизн. війні 
присвячені збірки Г. «Чуття Бать¬ 
ківщини» (1936), «Лірика» (1940), 
«Україна» (1944), «Доля» (1946), 
«Приазов’я» (1955), «Гімн труду» 
(1947), «Зустріч з юністю» (1963), 
«Золоті ворота» (1971) та ін. Пере¬ 
кладач рос. мовою творів укр. пое¬ 
тів. Нагороджений орденами Віт¬ 
чизняної війни 2-го ступеня, Чер¬ 
воної Зірки, медалями. 
Те.: Лирика. К., 1969; Незамерзающее 
течение. М., 1973: Лирическая лето- 
пись. К., 1977. 

ГОРДІЄНКО Вадим Максимович 
(н. 29.Х 1930, Харків) — україн¬ 
ський рад. гістолог, професор, док¬ 
тор мед. наук. Закінчив Харків, 
мед. ін-т (1955). З 1965 працює 
в Київ, ін-ті ендокринології та об¬ 
міну речовин. Осн. праці присвя¬ 
чені вивченню структури й функ¬ 
ції органів ендокринної системи 
і її регуляторних центрів в умовах 
функціонального напруження; ді¬ 
яння фармакологічних речовин за 

різних патологічних станів. Держ* 
премія УРСР, 1976. 
ГОРДІЄНКО Дмитро Прокопович 
[26.ХІ (8.ХІІ) 1901, с. Плужники, 
тепер Яготинського р-ну Київської 
обл.— 1.1 1974, там же]— україн¬ 
ський рад. письменник. Учасник 
громадян, війни. Перші вірші 
надрукував 1923. Автор нарисів, 
оповідань і репортажів про колек¬ 
тивізацію й індустріалізацію краї¬ 
ни, романів з життя донецьких 
шахтарів: «Тинда» (1930) і «Заво¬ 
йовники надр» (1932). 
Те.: Вибране. К., 1965; Тинда. К., 
1966. ^ 
ГОРДІЄНКО Костянтин (Кость; 
р. н. невід.— 1733) — кошовий ота¬ 
ман Запорізької Січі, співучасник 
зради І. Мазепи. Після поразки 
швед, загарбників у Полтавській 
битві 1709 Г. разом з швед, коро¬ 
лем Карлом XII та І. Мазепою втік 
у Бендери, де невдовзі став при¬ 
бічником Туреччини. Очолюючи 
до 1728 Олешківську Січ, Г. про¬ 
довжував ворожу укр. народові 
діяльність: виступав за приєднан¬ 
ня України до Туреччини, брав 
участь у наскоках Крим, татар на 
Україну. 
ГОРДІЄНКО Костянтин Олексі¬ 
йович [н. 20. IX (З.Х) 1899, с. Ми- 
китинці, тепер Ярмолинецького 
р-ну Хмельницької обл.] — укра¬ 
їнський рад. письменник. Друку¬ 
ватися почав 1923. Належав до 
літературної організації <Гарт>. 
У творах 20—30-х рр. (зб. опо¬ 
відань і нарисів «Автомат», 1928; 
повісті «Славгород», 1929; «Повість 
про комуну», 1930; «Атака», 1931; 
«Зерна», 1934; роман «Діти землі», 
1937) змалював життя рад. села 
періоду колективізації. В романі 
«Чужу ниву жала» (1939—40), 
повісті «Заробітчани» (1949) пока¬ 
зав зростання революц. свідомості 
сел. мас та їхню участь у револю¬ 
ції 1905. Під час Великої Вітчизн. 
війни написав ряд оповідань і нари¬ 
сів про героїзм рад. воїнів. На¬ 
городжений орденами Трудово¬ 
го Червоного Прапора, Червоної 
Зірки, медалями. За роман-трило- 
гію «Чужу ниву жала», «Дівчина 
під яблунею» (1954), «Буймир» 
(1968) удостоєний Держ. премії 
УРСР імені Т. Г. Шевченка (1973). 
Те.: Твори, т. 1—2. К., 1969; Буймир. 
К., 1975; Рос. перекл - Девуш- 
ка под яблоней. М., 1961; Чужую ни¬ 
ву^ жала, М., 1^74. 
ГОРДІЇВ ВУЗОЛ — за давньо¬ 
грецьким міфом, надто заплута¬ 
ний і складний вузол, яким фрі¬ 
гійський цар Гордій прив’язав 
ярмо до дишла свого воза, подаро¬ 
ваного ним храмові Зевса. Оракул 
пророкував, що той, хто розв’яже 
вузол, стане володарем світу. Алек- 
сандр Македонський нібито роз¬ 
рубав Г. в. мечем. Звідси вираз 
«розрубати Гордіїв вузол» — 
швидко й просто розв’язати склад¬ 
не й заплутане питання. 
ГОРДІЙЧУК Микола Максимо¬ 
вич (н. 9.У 1919, с. Чорнорудка, 
тепер Ружинського р-ну Жито¬ 
мирської обл.) — український рад. 
музикознавець, доктор мистецтво¬ 
знавства (з 1972), професор (з 
1972). Член КПРС з 1950. В 1947 
закінчив Київ, консерваторію. Пра¬ 
ці з історії укр. класичної і сучас. 
музики. Нагороджений орденом 
Червоної Зірки, медалями. 

ГОРДІЙЧУК 

І. Я. Горбачевськиб. 

ї. О. Горбачов. 

М. С. Горбачов. 

К. О. Гордієнко. 
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ГОРДЛЕВСЬКИЙ 

Горгона й леви. Рельєф 
колісниці з Перуджі. 
Близько 400 до н. е. 
Бронза. Музей антич¬ 
ного ужиткового мис¬ 
тецтва. Мюнхен. 

Горгонієподібні. 
Колонія горгонарії 
ЬерЬовогбіа. 

Гордовина. 
Гілка з квітками 
і гілка з плодами. 

Горбач. 

Те.: Микола Віталійович Лисенко. 
К., 1963 [у співавт.]; Українська ра¬ 
дянська симфонічна музика. К., 1969; 
Українська музична Ленініана. К., 
1970; На музичних дорогах. К., 
1973; Николай Леонтович. К., 1977. 

ГОРДЛЕВСЬКИЙ Володимир 
Олександрович [25ЛХ (7.Х) 1876, 
Свеаборг — 10ЛХ 1956, Москва]— 
російський рад. сходознавець, 
акад. АН СРСР (з 1946). Закінчив 
Лазаревський ін-т сх. мов (1899) 
і Моск. ун-т (1904). З 1907 працю¬ 
вав у Лазаревському ін-ті сх. мов 
(пізніше — Моск. ін-т сходознав¬ 
ства), 1918—48 — професор цьо¬ 
го ін-ту. З 1948 очолював секто]) 
в Ін-ті сходознавства АН СРСР. 
Праці з тур. мови, л-ри й історії: 
«3 життя цехів у Туреччині»(1927); 
«Граматика турецької мови» (1928), 
«Внутрішній стан Туреччини в 2-й 
пол. 16 ст.» (1940), «Держава 
Сельджукідів Малої Азії» (1941). 
Автор численних розвідок з питань 
рос.-тур. літ. зв’язків. Нагородже¬ 
ний 2 орденами Леніна, орденом 
Трудового Червоного Прапора. 
Те.: Избранньїе сочинения.т. 1—4. М., 
1960-68. 
ГОРДО В Василь Миколайович 
[ЗО.ХІ (12.XII) 1896, с. Матвєєвка, 
тепер Мензелинського р-ну Та¬ 
тарської АРСР — 12.XII 1951] — 
рад. військ, діяч, генерал-полков¬ 
ник (1943), Герой Рад. Союзу 
(1945). Член Комуністичної пар¬ 
тії з 1918. Учасник 1-ї світової 
і громадян, воєн. У Рад. Армії з 
1918. В 1932 закінчив Військ, 
академію ім. М. В. Фрунзе. Під 
час Великої Вітчизн. війни 1941 — 
45 командував арміями ряду фрон¬ 
тів і, зокрема, 3-ю гвард. армією 
1-го Укр. фронту, що брала участь 
у визволенні України. В 1945— 
46 — команд, військами Привол- 
зького військ, округу. Нагород¬ 
жений 2 орденами Леніна, 3 орде¬ 
нами Червоного Прапора, ін. ор¬ 
денами, медалями. 
ГОРДОВЙНА, калина цілолиста 
(УіЬигпит Іапіапа) — кущ або не¬ 
велике дерево з роду калина роди¬ 
ни жимолостевих. Вис. до 5 м. 
Молоді гілки, черешки і нижній 
бік листків вкриті зірчастими во¬ 
лосками. Листки овальні, зморш¬ 
куваті. Квітки білі, двостатеві, 
зібрані в густі щитковидні суцвіт¬ 
тя. Плоди — кістянки, спочатку 
червоні, при достиганні стають 
чорними. Дико росте в Зх. Європі, 
Пн. Африці і Малій Азії, в 
СРСР — на Пд. Зх. Європ. час¬ 
тини, зокрема в УРСР. Вирощують 
у садах і парках. Використовують 
у степовому лісонасадженні. Де¬ 
ревина тверда, йде на виготовлен¬ 
ня різних виробів. 
ГОРДбН Володимир Михайло¬ 
вич [13 (25). X 1871, м. Лохвиця, 
тепер Полтавської обл.— 3.1 1926, 
Харків] — український рад. 
юрист, спеціаліст у галузі цивільно¬ 
го права і процесу, акад. АН УРСР 
(з 1925). З 1906 — професор Хар¬ 
ків. ун-ту; з 1920 працював у Хар¬ 
ків. ін-ті нар. г-ва. Автор багатьох 
праць, серед яких «Статут ци¬ 
вільного судочинства» (1899), «По¬ 
зови про визнання» (1906), «Систе¬ 
ма радянського торговельного пра¬ 
ва» (1924). 
Літ.: Сборник статей, посвященньїх 
памяти академика, профессора Влади¬ 
мира Михайловича Гордона. X., 1927. 

ГбРДОН (Согсіоп) Річард (н. 
5.Х 1929, Сіетл, штат Вашінгтон)— 
астронавт СПІА. В 1951 закінчив 
Вашінгтонський ун-т, за спеціаль¬ 
ністю хімік. З 1963 — в групі 
астронавтів. Разом з Ч. Конрадом 
(12—14.IX 1966) здійснив політ на 
космічному кораблі «Джеміні-11», 
під час якого двічі виходив у кос¬ 
мос. З Ч. Конрадом і А. Біном 
(14—24.XI 1969) брав участь у по¬ 
льоті до Місяця на космічному 
кораблі «Аполлон-12». Пілотував 
осн. відсік під час висадки астро¬ 
навтів на Місяць. 
ГОРЕЛЬЄФ (франц. ЬаиЬ-геІіеї, 
букв.— високий рельєф) — скульп¬ 
турний твір, у якому зображення 
виступає над площиною фону більш 

Л. М. Орленко. Горельєф «Велика 
Жовтнева соціалістична революція 
перемогла». Мідь. 1977 

як на половину свого об’єму. Ок¬ 
ремі деталі зображення на Г. ін¬ 
коли тільки торкаються фону, а 
часом і зовсім відокремлюються 
від нього. Г. використовують і в 
архітектурі. 
ГОРЕЦЬ КИЙ (Оогескі) Леонард 
(бл. 1525, Великопольща — після 
1582) — польський історик, пись¬ 
менник, діяч реформаційного ру¬ 
ху. В 1578 опублікував у Франк¬ 
фурті «Опис війни Івоні» — істор. 
працю про боротьбу 1574 військ 
господаря Молдавії Івана Люто¬ 
го й загону укр. козаків проти 
військ тур. султана Селіма II. 
З істор. праць Г. збереглася ще 
хроніка про події в Речі Посполи¬ 
тій 1576—82 (опубліковано 1939— 
50). 
ГОРЕЦЬКИЙ Петро Йосипович 
[24.XI (6.XII) 1888, с. Мутин, те¬ 
пер Кролевецького р-ну Сумської 
обл.— 16. VIII 1972, Київ] — ук¬ 
раїнський рад. мовознавець. За¬ 
кінчив Київ, ун-т (1914). З 1919 
працював в АН УРСР, 1930—63 — 
наук, співробітник Ін-ту мовознав¬ 
ства АН УРСР. Автор праць з 
історії укр. літ. мови, лексикогра¬ 
фії й діалектології («Про полтав¬ 
сько-київський діалект як основу 
української національної мови», 
1953; «Вивчення української мо¬ 
ви в дожовтневий період», 1958). 
Один з авторів «Курсу сучасної 
української літературної мови» 
(т. 1—2, 1951) й «Курсу історії 
української літературної мови» 
(т. 1—2, 1958—62). 
Те.: Історія української лексикогра¬ 
фії. К., 1963. 
ГоРЄВ Микола Миколайович 
[н. 8 (21).VI 1900, Казань] — ук¬ 
раїнський рад. патофізіолог, дійс¬ 
ний член АМН СРСР (з 1953), засл. 
діяч науки УРСР (з 1951). Закін¬ 

чив мед. ф-т Іркутського ун-ту 
(1926). У 1934—58 — зав. відділом 
Ін-ту фізіології ім. О. О. Бого¬ 
мольця. Один з організаторів і 
перший директор (1958—62) Ін-ту 
геронтології АМН СРСР (Київ), 
з 1962 — зав. відділом цього ін-ту. 
Праці Г. присвячені фізіології 
й патології кровообігу (питанням 
шоку, гіпертонії, інфаркту міо¬ 
карда, атеросклерозу). Нагородже¬ 
ний орденом Леніна, ін. ордена¬ 
ми, медалями. Премія АН УРСР 
імені О. О. Богомольця, 1962. 
Те.: Очерки изучения гипертонии. 
К., 1959; Зкспериментальньїй атеро¬ 
склероз и возраст. М., 1972. 

ГОРбЛОВ Гаврило Микитович 
[22.III (З.ІУ) 1880, с. Покровське, 
тепер Волоколамського р-ну Мос¬ 
ковської обл.— 16.VIII 1966, Моск- 
ва] — російський рад. живопи¬ 
сець, дійсний член АМ СРСР (з 
1953). В 1903—11 навчався в пе- 
терб. АМ у І. Рєпіна та Ф. Ру- 
бо. Брав участь у виставках Т-ва 
передвижників і Товариства пів¬ 
денноросійських художників в 
Одесі. З 1924 — член АХРР. Ав¬ 
тор картин на істор. теми («Страта 
Пугачова», 1925; «Повстання Бо¬ 
лотникова», 1944, та ін.), портре¬ 
тів сталеварів з-ду «Серп і Молот». 
Держ. премія СРСР, 1950. 
ГоРИ, гірські споруди — ділянки 
земної поверхні заввишки понад 
600 м над р. м., що характеризу¬ 
ються різкими коливаннями від¬ 
носних висот і контрастними фор¬ 
мами рельєфу. За характером про¬ 
стягання розрізняють гірські лан¬ 
цюги, хребти, масиви тощо; за ти¬ 
пом горизонтального розчленуван¬ 
ня — радіальні, пір’ясті, решіт¬ 
часті, кулісні, гілчасті гори. Важ¬ 
ливими елементами Г. є вершини 
їхніх гребеневих частин, переваль¬ 
ні сідловини, поверхні вирівню¬ 
вання, поздовжні й поперечні до¬ 
лини. За морфологічними ознака¬ 
ми Г. поділяють на високі (понад 
2000 м над р. м.), середньовисокі 
(1000—2000 м), низькі (600— 
1000 м). Високі (альпійські) Г. 
підносяться вище за снігову лі¬ 
нію, мають найконтрастніші форми 
рельєфу, гострі вершини. Коли¬ 
вання відносних висот поверхні 
досягає 1000 м. Окремі гори дося¬ 
гають 7000—8000 м над р. м. Най¬ 
вищі Г. земної кулі — Гімалаї, в 
СРСР — Памір. Середньовисокі Г. 
характеризуються значною кру¬ 
тизною схилів і м’якими обриса¬ 
ми привершинних ділянок. Глиби¬ 
на розчленування — 600—1000 м 
(Карпати Українські, Кримські 
гори, Пд. Урал). Низькі Г. (гор- 
богір’я) поширені переважно на 
ділянках зруйнованих високих і 
середньовисоких Г. Для них влас¬ 
тиві незначні (в межах 175— 
500 м) амплітуди відносних висот 
(напр.. Казахський дрібносопко- 
вик). Вивчення морфології Г. дає 
змогу робити висновки щодо істо¬ 
рії їхнього геол. розвитку. Виді¬ 
ляють Г. байкальської, каледон- 
ської, герцинської та альпійської 
складчастостей. 
За походженням розрізняють Г. 
тектонічні, вулканічні й денуда¬ 
ційні (див. Гороутворення). Тек¬ 
тонічні Г. поділяють на склад¬ 
часті, брилові (столово-брилові), 
складчасто-брилові. Складчасті 
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Г. виникають у геосинкліналях 
у процесі нагромадження товщі 
осадочних порід, зминання їх у 
складки, пронизування інтру- 
зіями та наступного підняття всієї 
складчастої зони (Анди, Альпи, 
Кавказ). Брилові (столово-брило- 
ві) Г. характерні для давніх склад¬ 
частих областей, на які повторно 
впливали гороутворюючі процеси. 
Вони виникають внаслідок розла¬ 
мування земної кори на окремі бри¬ 
ли, одні з яких (горсти) підніма¬ 
ються і створюють гірські масиви, 
хребти, інші (грабени) опускають¬ 
ся, утворюючи міжгірні улогови¬ 
ни. Складчасто-брилові Г. найпо¬ 
ширеніші на земній кулі. У своєму 
розвитку вони пройшли етап склад¬ 
частих Г. і етап брилових піднять 
та опускань по лініях тектонічних 
розломів. Вулканічні Г. є резуль¬ 
татом акумуляції на земній поверх¬ 
ні вивержених вулканічних про¬ 
дуктів, що створюють вулканічні 
конуси (Коряцька сопка, Мауна- 
Кеа, Кілауеа). Денудаційні Г. ви¬ 
никають у межах підвищених ді¬ 
лянок земної поверхні в умовах 
глибокого розчленування їх вна¬ 
слідок денудації та ерозії (напр., 
крайові гірські споруди Середньо¬ 
го Сибіру). 
Від прилеглих рівнин Г. чітко від¬ 
різняються висотною поясністю 
ландшафтів. Геогр. положення Г. 
у широтній зоні, напрям простя¬ 
гання хребтів, їхня абсолютна й 
відносна висота, наявність гір 

Найбільші гірські системи 

Назва 
Найвища 
вершина 

Висо¬ 
та, м 

СРСР 

Памір Пік Кому¬ 
нізму 

7495 

Тянь-Шань Пік Пере¬ 
моги 

7439 

Кавказ Ельбрус 5642 
Карпати 
Українські 

Говерла 2061 

Зарубіжна Європа 

Альпи Монблан 4807 

Зарубіжна Азія 

Гімалаї Джомолун¬ 
гма 

8848 

Каракорум Чогор» 8611 
Гіндукуш Тірічмір 7690 
Ельбурс Демавенл 5604 

Афрнка 

Масив Кіліман¬ Кіліман 5895 
джаро джаро 
Масив Кенія Кенія 5199 
Масив Рувензорі пік Марге- 

рита 
5109 

Північна та Центральна Америка 
Кордільєри 
Аппалачі 

Мак-Кінлі 
Мітчелл 

6193 
2037 

Південна Амернка 
Анди Аконкагуа 6960 

Австралія 

Австралійські 
Альпи 

Косцюш- 
ко 2230 

Антарктида 
Гори Елсуерта Вінсон 5140 

ських улоговин, різний вік елемен¬ 
тів рельєфу та ін. фактори визна¬ 
чають кількість ландшафтних поя¬ 
сів, їхні висотні межі та природні 
особливості. 
Г. є ареною актив, прояву текто¬ 
нічних і денудаційних процесів, що 
сприяють виходові на поверхню 
глибинних магматичних утворень 
(з ними пов’язані відповідні ко¬ 
рисні копалини), мінеральних дже¬ 
рел та ін. Невелика площа рівних 
ділянок, значні коливання віднос¬ 
них висот на невеликих віддалях, 
крутизна схилів створюють труд¬ 
нощі при пром. та с.-г. освоєнні 
гір. 
Літ.: Щукин И. С., Щукина О. Е. 
Жизнь гор. М., 1959; Бондарчук В. Г. 
Основньїе вопросьі тектоорогении. К., 
1961; Резанов И. А. Образование гор. 
М., 1977 Ю. Л. Грубрін. 
ГОРИЗОНТ [грец. 6рі£соу(6рі£о- 
утод), від 6рі£а) — обмежую] — 
межа доступного для спостережен¬ 
ня відкритого ландшафту. Види¬ 
мий Г.— лінія, по якій для спо¬ 
стерігача небо ніби зливається з 
поверхнею Землі; далекість види¬ 
мості (сі, км) його визначають за 
формулою сі <*» 3,83 УН, де Н — 
висота спостерігача над навколиш¬ 
ньою місцевістю (в м). Мате¬ 
матичний Г.— велике коло 
небесної сфери, площина якого 
перпендикулярна до прямовисної 
лінії в пункті спостереження. 

В. П. Цесевич. 

«ГОРИЗбНТь — рад. супутник 
зв’язку, запущений 19.ХІІ 1978. 
Через «Г.» планується проведення 
трансляції телепередач з XXII 
Олімпійських ігор. Див Штучні 
супутники Землі. 
ГОРИЗбНТ у геології — оди¬ 
ниця підрозділу регіональної стра¬ 
тиграфічної шкали. Характери¬ 
зується однорідністю складу гір¬ 
ських порід, наявністю певних 
включень, викопних решток тощо. 
ГОРИЗбНТ у гірничій 
справі — сукупність гірничих 
виробок, що лежать на одному рів¬ 
ні. Розрізняють Г. вентиляційні 
(для провітрювання шахти) і від- 
котні (для транспортування ванта¬ 
жів і переміщування людей). Є та¬ 
кож Г., по яких* випускають відо¬ 
кремлену від масиву руду (Г. випу¬ 
ску), де підготовляють гірський ма¬ 
сив знизу до руйнування (Г. підсі¬ 
кання) і Г. для скреперного (див. 
Скрепер) доставляння відокрем¬ 
леної корисної копалини до місця 
навантажування (Г. скреперуван- 
ня). В разі відкритої розробки 
родовищ корисних копалин на т. з. 
робочому Г. кар’єру розміщують 
осн. гірниче устаткування для роз¬ 
робляння одного уступу. 
ГОРИЗОНТАЛЬНІ КООРДИНА¬ 
ТИ — координати (висота і ази¬ 
мут), що визначають положення 
точки на небесній сфері. Див. 
Координати небесні. 
ГОРЙЛА (Оогіїїа) — рід люди¬ 
ноподібних мавп. Вис. самців до 
2 м, шир. в плечах до 80 см, маса 
до 180 кг (іноді до 250 кг), об’єм 
мозкової коробки 500—685 см3. 
Самки значно менші за самців. 
Усе тіло Г., крім морди, грудей 
і тильного боку кисті й ступні, 
вкрите темно-бурим волоссям. 
Шкіра чорна. Поширені в густих 
тропічних лісах екваторіальної 

Африки; живуть невеликими гру¬ 
пами, ведуть кочове життя, гнізда 
будують на деревах, живляться 
рослинною їжею. Розмножуються 
цілий рік. Самка після 251—289- 
денної вагітності народжує 1 маля, 
яке тримається біля неї до 3 років. 
Вважають, що тривалість життя 
Г.— ЗО—35 років. У роді 1 вид — 
горила (С. догіїїа ) з трьома під¬ 
видами: Г. берегова (С. д. до- 
гіііа), Г. г і р с ь к а (С. д. Ьегіпдеі) 
і Г. низинна (С. д. ша- 
пуета). Іл с 110. 

, Н. Л. Корнієць. 
ГОРИНЬ — річка в Тернопільсь¬ 
кій, Хмельницькій і Ровенській 
областях УРСР і Брестській обл. 
БРСР, права притока Прип’яті 
(бас. Дніпра). Довж. 659 км, пл. 
бас. 27,7 тис. км2. Бере початок з 
джерел на Кременецьких горах 
Подільської височини, нижче тече 
Поліською низовиною. Найбільша 
притока — Случ (права). У серед¬ 
ній і нижній течії судноплавна. Ви¬ 
користовують для технічного водо¬ 
постачання, зрошування, рибороз¬ 
ведення. На Г.—міста Ізяслав, Сла¬ 
вута, Дубровиця, Давид-Городок. 
ГрРИХВГСТКА (РЬоепісигиз) — 

ід співочих птахів родини дроз- 
ових. Довж. тіла 13,5—16 см; 

забарвлення строкате з білого, чор¬ 
ного, сірого і рудого кольорів; сам¬ 
ці яскравіші за самок; дзьоб ко¬ 
роткий з щетинками при основі. 
10 видів, поширених у Європі, 
Азії (крім пн. і пд. частин), Пн. 
Африці. В СРСР — 6 видів, з 
них в УРСР — 2; Г. з в и ч а й н а 
(РЬ. рЬоепісигиз) і Г. ч о р н а (РЬ. 
осЬгигоз) — перелітні птахи. Жи¬ 
вуть у лісах, садах, чагарниках, 
часто поблизу жител людини. Гніз¬ 
да в’ють у дуплах, щілинах буді¬ 
вель або скель та в ін. закритих 
місцях. Кладка (іноді дві на рік) 
з 5—9 яєць. Живляться комахами. 
Іл. с. 110. А. П. Федоренко. 
ГОРЙЦВІТ, адоніс (Асіопіз)— 
рід одно- і багаторічних трав’яни¬ 
стих рослин род. жовтецевих. Ли¬ 
стки розсічені. Квітки поодинокі, 
великі, здебільшого червоні або 
жовті. Бл. 20 видів, поширених у 
Європі та помірній смузі Азії. В 
СРСР — бл. 15 видів, з них в 
УРСР — 5. Найвідоміший Г. 
весняний (А. уегпаїіз) — ба¬ 
гаторічник з жовтими квітками. 
Лікарська рослина, містить (як і 
деякі ін. види Г.) серцеві глікози¬ 
ди, що їх застосовують при сер¬ 
цево-судинних захворюваннях. 
Розмножують насінням і кореневи¬ 
щами. Серед Г. є бур’яни. Деякі 
види, зокрема Г. весняний, по¬ 
требують охорони. Іл с 111 
ГбРІ — місто республіканського 
підпорядкування Груз. РСР, рай¬ 
центр. Розміщений при злитті рік 
Великої Ліахві і Кури. Залізнич¬ 
на станція. 54 тис. ж. (1977). 3-ди: 
приладобуд., шпалопросочуваль¬ 
ний. Бавовняний, млинарський, 
м’ясний, хлібний, домобудівний 
комбінати та ін. Пед. ін-т, с.-г. 
технікум, мед. та муз. уч-ща. Драм, 
театр. Історико-етнографічний му¬ 
зей. У Г. народилися И. В. Ста¬ 
лін (є його Будинок-музей), про¬ 
фесіональний революціонер Камо. 
Відоме з поч. 7 ст., з 1801 — міс¬ 
то. В Г.— руїни середньовічної 
фортеці Горісціхе. 

ГОРІ 

В. О. Гордлевський. 

В. М. Гордон. 

Р. Гордон. 

М. М. Горєв. 
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ГОРІЛИЙ 

Горихвістка звичайна: 
і — самка; 2 — самець. 

Горлиця звичайна (на 
передньому плані — са¬ 
мець). 

ГОРГЛИЙ Павло Петрович (28.1 
1908, Харків — 31.ХІІ 1941) — ук¬ 
раїнський рад. графік. У 1929 за¬ 
кінчив Харків, худож. ін-т. Пра¬ 
цював у галузі політ, плаката 
(«Хай живе Червона Армія!», 
1933; «Привіт бійцям-прикордон- 
никам...», 1936; «Клянемося тобі, 
товаришу Ленін», «Всі до виборчих 
урн!», обидва— 1937) і станкової 
графіки («Т. Шевченко в майстер¬ 
ні К. Брюллова», 1939, та ін.). За¬ 
гинув на фронті під час Великої 
Вітчизн. війни 1941—45. 
ГОРІЛКА — алкогольний напій 
міцністю 40—45% . Виготовляють 
Г. з ректифікованого (див. Рек¬ 
тифікація) етилового спирту з 
додаванням зм’якшеної води. В 
процесі приготування водно-спир¬ 
товий розчин пропускають через 
активне вугілля, а потім філь¬ 
трують. Залежно від виду Г. мо¬ 
же містити деяку кількість цукру, 
питної соди, оцтовокислого натрію 
тощо. Додаючи у водно-спиртовий 
розчин настої трав, коріння, пря¬ 
нощі, одержують настойки. Пере¬ 
ганяючи зброджені плоди і ягоди, 
виготовляють Г. виноградну, виш¬ 
неву, сливову та ін. Вироби. Г. бу¬ 
ло відоме в Давній Русі з 10—11 
ст. Див. Лікеро-горілчана промис¬ 
ловість, Спиртова промисловість. 

П. В. Рудницький 
ГОРІННЯ — складний фізико-хі- 
мічний процес на основі екзотер¬ 
мічних реакцій окислення-від- 
новлення, який характеризується 
значною швидкістю перебігу й виді¬ 
ленням великої ‘ кількості тепла і 
світла. При Г., як правило, утво¬ 
рюється полум’я. Г. починається 
при підпалюванні горючої суміші 
розжареним тілом, полум’ям, 
електр. іскрою, а іноді внаслідок 
самозапалювання. В техніці та 
в побуті широко застосовують Г. 
твердого, рідкого і газоподібного 
палива в різних печах, топках, 
двигунах внутр. згоряння, пальни¬ 
ках для одержання тепла, а подеку¬ 
ди і світла. 
Літ.: Мальцев В. М. Основньїе ха¬ 
рактеристики горения. М., 1977. 

В. Л. Павлов. 

ГОРІХ (Ли^іапз) — рід рослин ро¬ 
дини горіхових. Однодомні дерева 
з черговими непарноперистими ли¬ 
стками. Тичинкові квітки зібрані 
у висячі сережки, маточкові — 
по 1—3 на верхівках пагонів. 
Плід — кістянковидний з м’яси¬ 
стим зовнішнім і дерев’янистим 
внутрішнім шарами оплодня. На¬ 
сінина їстівна. Понад 10 видів, 
поширених у помірній зоні Пн. пів¬ 
кулі, переважно в Сх. Азії; 1 вид— 
на Ямайці. В СРСР — 3 дикорос¬ 
лі види. В УРСР вирощують 4 ви¬ 
ди горіха, з них найвідоміший 
волоський горіх. Менш поширені 
в УРСР Г. чорний (Л. пі£га), 
Г. сірий (І. сіпегеа) і Г. 
маньчжурський у. тапсі- 
зсЬигіса). Див. також Горіхопліднг 
культури. 
ГОРІХІВКА (ічїисіїгада сагуоса- 
іасіез) — птах родини воронових. 
Довж. тіла 31—38 см, маса 190— 
200 г. Оперення темно-коричневе 
з білими плямочками. Поширена 
в хвойних лісах Євразії. В СРСР — 
у зоні тайги та в гірських лісах. 
В УРСР — у лісах Карпат. Осілий, 
почасти мандрівний птах. Гніз¬ 

диться на деревах. Кладку з 4—5 
строкатих яєць насиджує 16—20 
днів. Живиться насінням хвойних 
порід дерев. Розносячи їхнє на¬ 
сіння (зокрема кедра), сприяє по¬ 
ширенню цих рослин. 

Л. О. Бабенко. 

ГОРІХОПЛІДНІ КУЛЬТУРИ — 
деревні породи, в яких плоди ма¬ 
ють господарську назву «горіхи». 
До Г. к. відносять породи рослин 
род. горіхових — волоський горіх 
і пекан; ліщинових — фундук, лі¬ 
щину; розових — мигдаль; буко¬ 
вих — каштан, бук; соснових — 
кедрову сосну; сумахових — фі¬ 
сташку справжню та ін. Плоди 
Г. к. мають суху дерев’янисту обо¬ 
лонку, в якій є їстівне й поживне 
ядро, багате на жири (до 75%) і 
білки (до 22%). Майже всі Г. к. 
дико зростають на великих пло¬ 
щах. Г. к. вирощують в СРСР на 
Кавказі, в Серед. Азії, на Україні. 
Вони займають бл. 4% площі усіх 
садів. Про окремі Г. к. див. стат¬ 
ті за їхніми назвами. 
ГОРІХОТВбРКОВІ (Супірі- 
сіае) — родина паразитичних пере¬ 
тинчастокрилих. Довж. тіла зде¬ 
більшого 1—6 мм, забарвлення чор¬ 
не або буре; груди випуклі, черев¬ 
це здавлене з боків; жилкування 
крил спрощене. Бл. 1900 видів, 
поширених на всіх материках, крім 
Антарктиди. Для більшості видів 
Г. характерне чергування двоста¬ 
тевого і одностатевого поколінь. 
Самки відкладають яйця в ткани¬ 
ни рослин, де й розвиваються білі, 
червоподібні личинки, спричиню¬ 
ючи утворення галів у вигляді го¬ 
рішків (звідси й назва Г.). В ді¬ 
бровах УРСР дуже поширені го- 
ріхотворки; яблуковидна (Супірз 
риегсиз-ГоІіі), коренева (ВіоггЬіга 
раїїісіа). Деякі види Г. шкідливі, 

напр. плюскова горіхотворка (Су¬ 
пірз диегсиз-саіісіз) ушкоджує жо¬ 
луді, малинова горіхотворка (Оі- 
азІорЬиз гиЬі) —стебла малини. 
ІЛ. с. 112. І. К Загайкевич. 
ГОРІШНА, Велика Горішна — 
карстова печера у сх. частині 
Саянів, у межах Краснояр. кр. 
РРФСР. Розташована у вапняко¬ 
во-доломітових конгломератах. 
Довж. 11 км, глиб. 190 м (одна з 
найбільших в СРСР). Складається 
з системи нахилених ходів та залів. 
У печері є невеликий струмок і 
озеро, з дна якого до глиб. ЗО м 
веде сифонний хід. Досліджена 
1969—70. Ю. І. Шутов. 
ГбРКА Лаврентій [1671, Львів — 
10 (21). IV 1737, Вятка, тепер м. 
Кіров] — український письмен¬ 
ник, освітній і церковний діяч. 
Вихованець Києво-Могилянської 
академії, потім її професор. Учень 
Ф. Прокоповича. В 1707—08 про¬ 
читав в академії свій курс поети¬ 
ки. Тоді ж написав трагікомедію 
«Йосиф Патріарха», до якої упер¬ 
ше в укр. театрі було включено ба¬ 
летні сцени. Г. осуджував зрад¬ 
ництво Мазепи й підтримував ре¬ 
форми Петра І. Обіймав високі 
церк. посади в Росії (в Москві, 
Астрахані, Рязані, Вятці). 

„ _ Ф. Я. Шолом. 
ГбРКИ ЛЕНІНСЬКІ — селище 
Ленінського району Московської 
обл., за 35 км на Пд. Сх. від Моск¬ 
ви і за 4 км від станції Ленінська 
Московської залізниці, на березі 

р. Пахри. Маєток Горки існував 
з кін. 18 ст. З Г. Л. пов’язаний 
значний період у житті В. І. Лені¬ 
на. Вперше він приїхав сюди на¬ 
прикінці вересня 1918, щоб відно¬ 
вити здоров’я після поранення 
ЗО.VIII 1918. В. І. Ленін бував 
у Горках у дні відпочинку й під 
час відпусток, з 15.V 1923 жив по¬ 
стійно. Тут він написав ряд праць. 
Разом з В. І. Леніним у Горках жи¬ 
ли Н. К. Крупськата М. І. Ульяно- 
ва. 21.1 1924 о 18 год. 50 хв. В. І. 
Ленін помер у Горках. За рішен- 

Горки Ленінські. Будинок, у якому 
жив і працював В. І. Ленін в останні 
роки свого життя. 

ням ЦК КПРС у січні 1949 
тут відкрито меморіальний Буди- 
нок-музей В. І. Леніна. Г. Л.— 
центр колгоспу імені В. І. Леніна. 
ГОРКУША (Гаркуша) Филон (рр. 
н. і см. невід.)—козацький полков¬ 
ник, сподвижник Б. Хмельниць¬ 
кого. Влітку 1648 очолював козац. 
загін, що допомагав у Білорусії 
повстанцям у боротьбі проти лит. 
шляхти. Навесні 1651 разом з за¬ 
гонами М. Небаби і А. Жданови- 
ча захищав пн. кордони України 
від нападу лит.-шляхет. війська 
Я. Радзивілла. В березні — квітні 
1654 їздив як посол до царського 
уряду. Влітку 1657 очолював ко¬ 
зац. військо на Пд. Волині. 
ГбРЛЕНКО Василь Петрович 
[1 (13).І 1853, с. Ярошівка, тепер 
Роменського р-ну Сумської обл.— 
13 (26). IV 1907, Петербург] — 
український письменник, мистец¬ 
твознавець і фольклорист лібераль¬ 
но-буржуазного напряму. Н. в 
поміщицькій сім’ї. Навчався в 
Ніжинському ліцеї та Сорбоннсь- 
кому ун-ті (Париж). Автор праць 
про укр. письменників (Т. Шевчен¬ 
ка, І. Котляревського, Г. Квітку- 
Основ’яненка та ін.), художників 
(В. Боровиковського, Д. Левиць- 
кого), кобзарів і лірників (Г. Лю- 
бистка, І. Кравченка, Ю. Перепе¬ 
лицю та ін.). Праці Г. цінні фак¬ 
тичними даними. 
Те.: Южнорусские очерки и портрети. 
К., 1898; Украинские бьіли. К., 1899; 
Отблески. СПБ, 1908; Листи Василя 
Горленка до Панаса Мирного. К., 
1928. 

ГбРЛЕНКО Яким Андрійович 
[Іоасаф; 8 (19).ХІ 1705, м. Прилу¬ 
ки — 10 (21).ХІІ 1754, Грайворон, 
тепер місто Бєлгородської обл. ] — 
український освітній і церковний 
діяч, письменник. У 1725 закін¬ 
чив Київську академію, працював 
викладачем цієї академії, обіймав 
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різні духовні посади. Дбав про 
розвиток освіти, виступав проти 
латинізації шкіл на Україні. Ав¬ 
тор повчань, родинних записок, 
віршів («Брань чесних седми до- 
бродЬтелей зь седми гріхами 
смертними», вид. у Києві 1892 
B. П. Горлечком). 
ГбРЛИЦЯ (Зігеріореііа) — рід 
птахів ряду голубоподібних. Роз¬ 
міри невеликі (довж. тіла 14—ЗО 
см), на шиї є темний «ошийник» 
або темна пляма. Бл. 50 видів, по¬ 
ширених у Європі, Азії та Африці. 
В СРСР— 5 видів, з них в УРСР — 
2: Г. звичайна (5. Іигіиг), 
довж. тіла бл. ЗО см, маса 90— 
150 г, зверху строката, на боках 
шиї — пера з голубими кінчиками, 
Ґ. кільчас та (5. сіесаосіо), 
довж. тіла бл. 32 см, маса 220 г, 
зверху піщано-рожева з чорним 
півкільцем на шиї. На Україні 
вона з’явилася тільки в 40-х рр. 
20 ст. Поширилася із Зх. на Сх. 
до Куйбишева, Оренбурга. Г. гніз¬ 
дяться на деревах; у кладці 2 білих 
яєць. Живляться Г. насінням. Дру¬ 
горядні мисливські птахи. У ви¬ 
копному стані відомі з плейстоце¬ 
ну. О. Б. Кістяківський. 

ГбРЛИЦЯ — 1) Український нар. 
парний танець давнього походжен¬ 
ня. Виконується дівчиною («гор¬ 
лиця») та хлопцем. Темп помір¬ 
но швидкий. Муз. розмір 2/4. Ритм: 

|ЛМ|ЛЛ|ЛЛ |ЛЛ|ЛЛЛЛЛЛ|ЛЛ 

2) Українська нар. пісня з інстру¬ 
ментальним супроводом. 
ГбРЛІВКА — місто обласного 
підпорядкування Донецької обл. 
УРСР, на каналі Сіверський До¬ 
нець — Донбас. Вузол залізнич. 
і автомоб. шляхів. В адм. відно¬ 
шенні поділяється на 3 міські ра¬ 
йони. 337 тис. ж. (1979). Засн. 
1867. Названа за ім'ям гірничого 
інж. П. М. Горлова, який заклав 
гут першу кам.-вуг. шахту. В 70— 
80-х рр. у Г. відбувалися масові 
стихійні виступи робітників проти 
експлуататорів. На поч. 20 ст. 
Г.— значний пром. центр Донбасу. 
В 1905 в Г. виникла більшови¬ 
цька орг-ція. Тут відбулися Гор- 
лівське збройне повстання 1905 і 
Горлівсько-Щербинівський страйк 
1916. У лютому 1917 створено Раду 
робітн. і солдатських депутатів. 
У квітні 1917 виникла Торлів- 
сько-Щербинівська організація 
РСДРЩб). В листопаді 1917 в Г. 
встановлено Рад. владу. В 1932 
в місті зародився ізотовський 
рух (див. М. О. Ізотов). Під час 
Великої Вітчизн. війни в період 
тимчасової нім.-фашист, окупації 
Г. (29.Х 1941—5.IX 1943) в місті 
діяла підпільна парт, орг-ція, очо¬ 
лювана С. М. Щетиніним. 
Г. нагороджено Почесною Грамо¬ 
тою Президії Верховної Ради 
УРСР (1968). Провідні галузі 
пром-сті: вугільна (9 шахт, серед 
яких найбільші — «Кочегарка», 
ім. В. І. Леніна, ім. Ю. О. Гага- 
ріна; 5 центральних збагачуваль¬ 
них ф-к), машинобудівна (Горлів- 
ськии машинобудівний завод імені 
C. М. Кірова, рудоремонтний, 
авторемонтний та 2 ремонтно- 
механічні заводи), хімічна (ви¬ 
робниче об’єднання «Стирол») та 

металург. (Микитівський ртутний 
комбінат, доломітовий, коксохім. 
з-ди, Пантелеймонівський з-д 
вогнетривів). Розвинута харч. 
(2 хлібні, м’ясний, виноробний 
комбінати, молочний і винороб¬ 
ний з-ди) та легка (Горлівське ви¬ 
робниче швейне об’єднання, ф-ка 
трикотажного полотна, експери¬ 
ментальний фурнітурний з-д) 
пром-сть. Вироби, буд. матеріалів, 
підприємства деревообр. пром-сті. 
Будинок побуту. В місті — пед. 

Горлівка. Площа Перемоги. 

ін-т, філіал Донецького політех. 
ін-ту, 6 серед, спец. навч. закла¬ 
дів (у т. ч. автотранспортний, 
індустріальний, політехнічний тех¬ 
нікуми), 80 заг.-освітніх, 3 музич¬ 
ні, 3 спортивні школи, 12профес.- 
тех. уч-щ. 31 лік. заклад, у т. ч. 
21 лікарня. Працює 14 палаців 
культури, 11 клубів, 8 кінотеат¬ 
рів, 209 б-к; музеї: художній, істо¬ 
рії міста, історії шахти «Кочегар¬ 
ка»; 2 палаци спорту. 
Літ.: Горловка. Биография города. 
Донецк, 1967. 
ГОРЛ ЇВСЬКЕ ВИРОБНЙЧЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ «СТИРбЛ» імені 
Серго Орджонікідзе — виробниче 
об’єднання хімічної пром-сті. Роз¬ 
ташоване в м. Горлівці Донец. обл. 
Утворене 1975 на базі Горлівського 
хім. комбінату ім. Серго Орджо¬ 
нікідзе (до ^ 1966 — Горлівський 
азотно-туковий з-д). Будівництво 
азотно-тукового з-ду почалося 
1930. Перші цехи введено в експлу¬ 
атацію 1933. З-д виробляв кисень, 
рідкий аміак, сульфат амонію, 
сірчану к-ту, аміачну селітру та 
азотну к-ту. Це було перше спе¬ 
ціалізоване підприємство азотної 
промисловості в СРСР. Під час 
Великої Вітчизн. війни з-д зазнав 
великих руйнувань. В післявоєн¬ 
ні роки підприємство відбудовано 
й значно розширено. Збудовано ряд 
нових цехів, освоєно випуск нових 
видів продукції. В 1952 вперше 
в СРСР на підприємстві одержа¬ 
но етилбензол. У 1977 в складі 
Г. в. о. «С.» було 3 осн. виробницт¬ 
ва: аміачне, кислотно-сольове, про¬ 
дуктів органічного синтезу та пла¬ 
стичних мас. Осн. продукція: амі¬ 
ак і продукти його переробки (гра¬ 
нульована та водостійка аміачна 
селітра, газова сірка, сірчана к-та, 
етилбензол, стирол, полістирол, 
сополімери стиролу, поропласт, 
мед. закис азоту, культур.-по¬ 
бутові товари з пластмас тощо). 
Г. в. о. «С.» виробляє продукцію 
понад ЗО найменувань. У 1977 об¬ 
сяг вироби, продукції об’єднання 
зріс проти 1970 в 1,3 раза. Всі цехи 
об’єднання оснащено сучас. висо¬ 
копродуктивним устаткуванням 
(апаратирозділення коксового газу, 
контрольно-вимірювальні прилади 
й автомати та ін.). В 1966 Горлів- 

ський азотно-туковий завод наго¬ 
роджено орденом Трудового Чер¬ 
воного Прапора. 

. П. Г. Апаткін. 
ГбРЛІВСЬКЕ ЗБРОЙНЕ ПОВ¬ 
СТАННЯ 1905 — наймасовіший 
збройний виступ робітників на 
Україні під час революції 1905— 
07. Відбулося під впливом Груд¬ 
невого збройного повстання 1905 
в Москві; було спрямоване проти 
самодержавства. 9 (22).ХІІ у Гор¬ 
лівці почався заг. страйк, яким 
наступного дня був охоплений весь 
Горлівський район. Влада на ст. 
Горлівка перейшла до бойових 
дружин. Перші збройні виступи 
відбулися в Дебальцевому (див. 
Дебальцівське збройне повстан¬ 
ня 1905) і Ясинуватій. 16 (29).ХІІ 
під час переговорів делегації ро¬ 
бітників з адміністрацією Горлів¬ 
ського маш.-буд. з-ду про поліп¬ 
шення умов праці поліція і райсь¬ 
ка оточили територію заводу і від¬ 
крили вогонь по беззахисних робіт¬ 
никах. Багато робітників було 
вбито й поранено. Горлівський 
бойовий страйковий к-т звернувся 
по допомогу до всіх бойових дру¬ 
жин Донбасу. На заклик горлів- 
ців прибуло 4 тис. робітників з 
Єнакієвого, Ясинуватої, Авдіївки 
(див. Авдіївськии виступ робіт¬ 
ників 1905), Дебальцевого, Хар- 
цизька, Дружківки. 17 (ЗО).ХІІ 
озброєні загони робітників почали 
наступ на військ, казарми. Після 
двогодинного бою війська відсту¬ 
пили в степ. Діставши підкріплен¬ 
ня, вони зайшли в тил повсталим 
і почали наступ. Протягом 4 годин 
робітники чинили героїчний опір. 
Втративши бл. 300 чол., вони зму¬ 
шені були відступити. Г. з. п. 
показало високу політ, свідомість 
і організованість робітників Дон¬ 
басу, збагатило їх досвідом бороть¬ 
би й загартувало до нових боїв 
проти самодержавства і буржуа¬ 
зії. 
Літ.: Донбасе в революции 1905— 
1907 годов. Сборник документов и ма- 
териалов. Сталино, 1957. 

Ф. Є. Лось. 

ГбРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУ¬ 
ДІВНИЙ ЗАВбД імені С. М. Кі¬ 
рова — одне з найбільших підпри¬ 
ємств вугільного машинобудуван¬ 
ня СРСР. Розташований у м. Гор¬ 
лівці Донец. обл. Засн. 1895 як 
підприємство, що виготовляло й 
ремонтувало металургійне і шахт¬ 
не устаткування, парові котли та 
ін. Робітники з-ду брали активну 
участь у Горлівському збройному 
повстанні 1905, вели боротьбу за 
створення Горлівської Ради ро¬ 
бітн. і солдатських депутатів 1917. 
За роки Рад. влади з-д докорінно 
реконструйовано і оснащено сучас. 
технікою, спеціалізовано на ви¬ 
пуску гірничошахтного устаткуван¬ 
ня. Тут сконструйовано нові ма¬ 
шини для механізації трудоміст¬ 
ких процесів вуглевидобування, 
організовано серійний випуск ву¬ 
гільних комбайнів «Донбас», «Гір¬ 
ник» і «Шахтар», комбайнів для 
виймання вугілля в пластах кру¬ 
того падіння та ін. 
Сучасні вугледобувні комбайни 
обладнано надійною автоматикою, 
гідравлічною й пиловидаляючою 
апаратурою. Комбайни ІГШ-68, 
2К-52М, КШ-ЗМ та ін. дають 

ГОРЛІВСЬКИЙ 
МАШИНО¬ 

БУДІВНИЙ ЗАВОД 

Горлівське збройне 
повстання 1905. 
Обеліск, встановлений 
у місті Горлівці до 50- 
річчя революції 1905— 
07 в Росії. 

Горбуновське торфови¬ 
ще: 1 — уламок глиня¬ 
ної орнаментованої по¬ 
судини; 2 — бумеранг; 
3 — дерев'яний жертов¬ 
ний ківш з ручкою у 
вигляді голови птаха; 
4 — дерев’яне весло. 

Горицвіт весняний. Па¬ 
гін з квіткою, плід 
(вгорі) і насінина^ 
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Горіхотворкові. Горі- 
котворка яблуковидна: 
1 — комаха; 2 — розріз 
гала з личинкою всере¬ 
дині; 3 — гали на лист¬ 
ку дуба. 

змогу видобувати з лави 1000— 
2500 т вугілля на добу, можуть 
працювати в автом. комплексах і 
комплексах по безлюдному вийман¬ 
ню вугілля. В 1977 валова продук¬ 
ція підприємства зросла проти 
1970 в 1,5 раза. На Г. м. з. впрова¬ 
джено подетальну спеціалізацію 
цехів і дільниць, оснащених висо¬ 
копродуктивними верстатами, в 
т. ч. автом. та напівавтом., гідро- 
копіювальними, з числовим про¬ 
грамним управлінням; застосову¬ 
ється електро імпульсна обробка 
металу і обробка деталей штучни¬ 
ми алмазами га ін., що забезпе¬ 
чує високу якість продукції в умо¬ 
вах серійного й дрібносерійного 
вироби. 3-д нагороджено орденом 
Трудового Червоного Прапора 
(1945). „ А. Д. Хунов 
ГбРЛІВСЬКИИ ПЕДАГОГГЧ- 
НИЙ ІНСТИТУТ іноземних 
МОВ — вищий навч. заклад Мін-ва 
освіти УРСР. Засн. 1949 як учи¬ 
тельський ін-т у м. Білій Церк¬ 
ві Київ. обл. на базі пед. уч-ща, 
згодом реорганізований у пед. ін-т 
іноз. мов. У 1954 переведено до 
м. Горлівки Донец. обл. Ін-т має 
два ф-ти: англ. та франц. мов. 
У 1978/79 навч. р. тут налічу¬ 
валося 395 студенти. У 6-ці ву¬ 
зу — 153,7 тис. одиниць зберіган¬ 
ня. За час існування ін-т підго¬ 
тував понад 7 тис. спеціалістів. 

ГбРЛІВСЬКО- ЩЕРБЙНІВСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ РСДРП(б). 
Створена в квітні 1917 на правах 
районної організації на партійній 
конференції за участю делегатів 
від більшовиків Щербинівського, 
Нелепівського, Північного, Бай- 
рацького, Ртутного, горлівських 
№ 5 і № 8 рудників, а також арти¬ 
лерійського заводу. Конференція 
обрала районний к-т, який очолив 
Ш. А. Грузман. На момент ство¬ 
рення орг-ція налічувала 1450 ко¬ 
муністів, у жовтні 1917 — 2660 
У зв’язку зі швидким зростанням 
кількості членів орг-ції РСДРП(б) 
на шахтах районна парт, конфе¬ 
ренція в жовтні 1917 поділила її 
на 4 райони. З початку існуван¬ 
ня орг-ція мала зв’язок з ЦК 
РСДРП(б), з липня 1917 працюва¬ 
ла під керівництвом обл. к-ту 
РСДРП(б) Донецько-Криворізько¬ 
го басейну. Представники орг-ції 
С. Г. Головін і С. 1. Лапін були 
делегатами VI з’їзду РСДРП(б). 
Більшовицький к-т‘очолив бороть¬ 
бу трудящих району за владу Рад, 
проти каледінщини і австро-нім. 
окупантів. 5. /. Корольов. 
ГОРЛІВСЬКО - ЩЕРБЙНІВСЬ- 
КИЙ СТРАЙК 1916 — один з ма¬ 
сових політ, страйків робітників на 
Україні в роки 1-ї світової війни. 
В страйку 14 (27). IV—11 (24).V, 
підготовленому більшовиками, 
брало участь 6л. 25,5 тис. шахта¬ 
рів. Керував ним страйковий к-т. 
У листівці, випущеній напередод¬ 
ні виступу, було вміщено політ, 
і екон. вимоги страйкарів; більшо¬ 
вики закликали робітників до по¬ 
силення боротьби проти імперіа¬ 
лістичної війни, самодержавства 
та капіталістів. Шахтовласники 
відмовилися задовольнити вимоги 
страйкарів. Уночі проти 29.ІУ 
(12. V) поліція заарештувала 11 
найактивніших учасників і орга¬ 

нізаторів страйку. 2 (15).У полі¬ 
ція і солдати оточили збори страй¬ 
карів, які вимагали звільнення 
заарештованих товаришів. 4 робіт¬ 
ників було вбито, 20 тяжко пора¬ 
нено і понад 300 чол. заарештова¬ 
но. На знак протесту проти кри¬ 
вавої розправи над шахтарями про¬ 
летарі ін. районів Донбасу прове¬ 
ли страйки солідарності. 
Г <3 Р Л О (поморське) — протока 
між внутрішнім і окраїнним моря¬ 
ми (напр., горло Білого м.). Іноді 
Г. називають протоку при впадін¬ 
ні річки в озеро або в море (горло 
р. Єнісею). 
ГОРЛЯНКА — рід трав’янистих 
рослин родини губоцвітих. Те 
саме, що й живучка. 
ГО Р М ГЧ Н А ПСИХОЛОГІЯ — 
ідеалістична, біологізаторська те¬ 
чія в сучасній бурж. психології. 
Заснував її англ. психолог У. Мак- 
Дугалл (1908). Представники Г. п. 
вважають основою людської пове¬ 
дінки т. з. гормічну енергію (від 
грец. брцц — порив, потяг, праг¬ 
нення). Джерелом цієї енергії, за 
Г. п., є інстинкти людини і тва¬ 
рин, які виступають рушійною 
силою психічного і соціального 
життя. Саме вони зумовлюють, на 
думку прихильників Г. п., свідо¬ 
му діяльність індивідів. Інстинк¬ 
ти, в їхньому розумінні, визнача¬ 
ють активне прагнення людини 
до мети, в основі якого лежить 
більш або менш усвідомлена по¬ 
греба. Хоч Г. п. і критикує фрей¬ 
дизм за гіпертрофію статевого ін¬ 
стинкту, але визнає психоаналі¬ 
тичну концепцію про визначальну 
роль підсвідомих потягів. Соціаль¬ 
на практика довела наук, неспро¬ 
можність тверджень представни¬ 
ків гормічної психології. 

В І. Войтко. 

ГОРМОНАЛЬНА регуляція 
— регуляція ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ор¬ 
ганізму тварин і людини під впли¬ 
вом гормонів. Гормони, які виді¬ 
ляються в кров залозами внутр. 
секреції, регулюють обмін білків, 
жирів, вуглеводів, води і міне¬ 
ральних солей (напр., інсулін 
впливає переважно на обмін вугле¬ 
водів). Утворення та виділення 
гормонів регулює нервова система. 
Г. р. тісно пов’язана з гумораль¬ 
ною регуляцією. Виявлено вплив 
гормонів на синтез ферментів; 
припускають, що гормони здатні 
активізувати гени. Серед механіз¬ 
мів Г. р. найкраще вивчений вплив 
гормонів на біосинтез білків, при¬ 
скорення якого лежить в основі 
таких процесів, як ріст, розвиток, 
диференціація тканин, визрівання 
фолікулів яйцеклітин тощо. По¬ 
рушення в організмі Г. р. призво¬ 
дить до виникнення тяжких ендо¬ 
кринних (цукровий діабет, ти¬ 
реотоксикоз, гіпотиреоз, хвороба 
Іценка — Кушінга га ін.), а також 
ряду неендокринних захворювань 
(серцево-судинні, гормоно-залеж- 
ні злоякісні новотвори, алергічні, 
гінекологічні тощо). 
Літ.: Руководство по зндокринологии. 
М., 1973; Биохимия гормонов и гормо- 
нальной регуляции. М., 1976. 

В. П. Комісаренко. 

ГОРМОНАЛЬНА регуляція 
ПОВЕДІНКИ ТВАРЙН — регу¬ 
ляція поведінки тварин під впли¬ 
вом гормонів. Г. р. п. т. особливо 

чітко проявляється в тих випадках» 
коли залози внутрішньої секреції 
функціонують з певною періодич¬ 
ністю. Напр., характерна пове¬ 
дінка тварин під час розмноження 
значною мірою визначається сту¬ 
пенем гормональної активності 
гіпофіза і статевих залоз. Штуч¬ 
ним введенням гонадотропного 
гормону у самця ропухи можна 
викликати статеву поведінку (вес¬ 
няний голос тощо) в будь-яку пору 
року. Введення пролактину горли¬ 
цям спричинює виділення залоза¬ 
ми вола «молочка», яке звичайно 
утворюється в період вигодову¬ 
вання пташенят. Кастрація тварин 
може призводити до припинення 
або ослаблення прояву статевої 
поведінки. Проте вплив гормонів 
на організм не однозначний, їхні 
функції різноманітні; разом з 
тим на поведінку тварин вплива¬ 
ють і фактори зовн. середовища. 
Завдяки цьому поведінка тварин 
відзначається доцільністю, вона 
завжди відповідає їхньому фізіол. 
станові й тим конкретним умовам 
середовища, в яких у певний мо¬ 
мент переоуває тварина. 

О. Б. Кістякгвський, 

ГОРМОНАЛЬНІ ПРЕПАРАТИ — 
лікарські препарати, що їх дію¬ 
чим началом є гормони та їхні син¬ 
тетичні аналоги. Розрізняють Г. п., 
які містять гормони, одержувані 
з залоз внутр. секреції тварин і 
людини, синтетичні гормональні 
речовини й синтетичні аналоги, 
подібні лік. властивостями до при¬ 
родних гормонів, але відмінні від 
них хім. будовою. Залежно від 
хім. природи гормонів, що вхо¬ 
дять до складу препаратів, їх по¬ 
діляють на дві групи: Г. п., що міс¬ 
тять гормони білкової й иоліпеп- 
тидної природи, та Г. п. з гормона¬ 
ми стероїдної природи. Препарати 
з гормонами білкової й по¬ 
лі п е п т и д н о ї природи: 
Г. п. гіпофіза (кортикотропін, 
гонадотропін хоріонічний, гона- 
дотропін сироватковий, тиротропін, 
адипозин, соматотропін, інтерме- 
дин, адіурекрин, пітуїтрин, гіфо- 
тоцин, окситоцин та його синте¬ 
тичні аналоги, дезамінокситоцин 
та ін.), що їх використовують при 
недостатній функції цього органа, 
надниркових і статевих залоз, 
колагенозах, алергіях, для стиму¬ 
ляції родової діяльності та ін.; 
Г. п. щитовидної зало- 
з и (тиреоїдин і його синтетичний 
аналог грийодтиронін) застосо¬ 
вують при захворюваннях цього 
органа, рідше при атеросклерозі; 
Г. п. паращитови дних 
залоз (паратиреоїдин і його син¬ 
тетичний аналог дигі дротах істе- 
рон) призначають при зниженій 
функції цієї залози, а також для лі¬ 
кування тетанії, спазмофілії алер¬ 
гії; Г. п. підшлункової 
залози (препарати інсуліну) 
призначаються для лікування цу¬ 
крового діабету. Г. п., що містять 
гормони стероїдної при¬ 
роди (див. Стероїди): препа¬ 
рати з кори надниркових 
залоз (кортизон, гідрокортизон, 
їхні синтетичні похідні преднізон, 
преднізолон, метил преднізолон, 
дексаметазон, триамцинолон, флю- 
оциналон, флюметазон, бемета- 
зон) — глюкокортикоїди. що ма- 
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ють виявлену протизапальну, про- 
тиалергічну й протишокову дію. 
їх застосовують для лікування рев¬ 
матизму, алергічних захворювань, 
запалень, хвороб крові, недостат¬ 
ньої функції кори надниркових 
залоз. Запальні та алергічні за¬ 
хворювання шкіри лікують лока- 
кортеном, синаларом, ультрала- 
ном, деперзолоном та ін. З кори 
надниркових залоз виділяють і 
мінералокортикоїди, які в складі 
Г. п.— дезоксикортикостерону і 
кортину — вживаються для ліку¬ 
вання захворювань надниркових 
залоз і регуляції водно-сольового 
обміну в організмі. Г. п. жіно¬ 
чих статевих гормо¬ 
нів — естрогени (фолікулін, ест¬ 
рад іол, метилестрадіол, етинілест- 
радіол) призначають при гіпофунк¬ 
ції жіночих статевих залоз для сти¬ 
муляції родів, а також для ліку¬ 
вання гормонозалежних пухлин 
(рак молочної залози у жінок, пе¬ 
редміхурової залози у чоловіків). 
Дію, подібну до природних сте¬ 
роїдних статевих гормонів, мають 
нестероїдні естрогени (синестрол, 
дієти лети льбестрол, диместрол, ок- 
тестрол, сегетин), які призначають 
при тих самих захворюваннях. Г. 
п. гормонів жовтого тіла, або ге- 
стагени (прогестерон, оксипроге- 
стерон, ацетоксипрогестерон, прег- 
нін), регулюють процеси запліднен¬ 
ня і нормального перебігу вагіт¬ 
ності. Естрогени і гестагени, поєд¬ 
нані в певних співвідношеннях 
(інфекундин, бісекурин), вико¬ 
ристовуються для запобігання ва¬ 
гітності. Г. п. чоловічих 
статевих гормонів — 
тестостерон, тестенат, тетрастерон, 
метилтестостерон (вони також сте¬ 
роїдної природи) призначають для 
лікування зниженої функції чо¬ 
ловічих статевих залоз, а також для 
лікування раку молочної залози і 
яєчників у жінок. До Г. п. відно¬ 
сять і стероїдні речовини (метан- 
дростенолон, феноболін, ретаболіл, 
метиландростендіол), що майже 
не мають статевостимулюючого 
впливу, проте їм властиве анабо- 
лічне діяння (див. Анаболгчні за¬ 
соби) на обмін речовин. їх викори¬ 
стовують при сильному виснажен¬ 
ні (напр., після операцій, тяжких 
захворювань тощо). 

Ф. П. Трінус. 

ГОРМбНИ (від грец. бррасо — 
рухаю, збуджую), інкрети — біо¬ 
логічно активні речовини, що виді¬ 
ляються ендокринними (див. 
Внутрішня секреція) залозами 
безпосередньо в кров або лімфу 
і є найважливішими біологічними 
регуляторами обміну речовин і 
функцій організму людини й тва¬ 
рин. До осн. залоз внутр. секреції 
та їхніх Г. відносять: 1) гіпоАіз, 
передня частка якого виробляє 
росту гормон, адренокортико- 
тропний гормон (АКТГ), тирео- 
тропний гормон, пролактин і 
гонадотропні гормони (фолікуло- 
стимулюючий і лютеїн ізуючий); 
проміжна частка — меланофорний 
Г.; задня — депонує і виділяє ва¬ 
зопресин і окситоцин, які вироб¬ 
ляються нервовими клітинами гі¬ 
поталамуса (див. Головний мозок); 
2) щитовидна залоза виділяє ти¬ 
роксин і кальцитонін; 3) паращи- 
товидні залози — паратиреоїдні 

гормони; 4) надниркові залози, їх¬ 
ній мозковий шар виділяє адре¬ 
налін і норадреналін, кірковий — 
кортикостероїди — альдостерон, 
гідрокортизон і кортикостерон; 
5) острівці Лангерганса підшлунко¬ 
вої залози виробляють інсулін і 
глюкагон; 6) статеві залози: жі¬ 
ночі продукують естрогени (ест¬ 
рон, естрад іол, естріол і прогесте¬ 
рон), чоловічі — андрогени {тес¬ 
тостерон). У безхребетних тва¬ 
рин також є Г. (напр., Г. линяння 
та заляльковування в комах). 
Г. іноді називають деякі біологіч¬ 
но активні речовини рослин (див. 
Фітогормони). За хім. природою 
Г. поділяють на три групи: сте¬ 
роїдні Г., похідні холестерину, 
до яких належать усі Г. кори над¬ 
ниркових і статевих залоз; п о - 
ліпептидні й білкові 
Г.— це АКТГ, гормон росту, ін¬ 
сулін, фолікулостимулюючий Г., 
пролактин, кальцитонін та ін.; 
похідні амінокисло¬ 
ти тирозину — адреналін, 
норадреналін, тироксин. Усього 
відомо понад 50 Г., а також бага¬ 
то гормоноподібних речовин (біо¬ 
логічно активних речовин, що 
утворюються в тканинах — аце¬ 
тилхолін, гістамін, гастрин, се¬ 
кретин, серотонін та ін.). Утво¬ 
рення й надходження Г. в кров 
регулюється передусім нервовою 
системою, яка контролює секрецію 
Г. за допомогою хім. сигналів з 
гіпоталамуса (т. з. рилізинг-фак- 
торів). Ці речовини виробляються 
нервовими клітинами {нейронами) 
гіпоталамуса і стимулюють виді¬ 
лення гіпофізарних гормонів, що 
регулюють функцію периферичних 
ендокринних залоз. Напр., ти- 
реотропін-рилізинг-фактор стиму¬ 
лює виділення тиреотропного Г. 
гіпофіза, який, у свою чергу, сти¬ 
мулює виділення Г. щитовидної 
залози. Другий шлях регуляції — 
це механізм зворотного зв’язку, 
який полягає в тому, що надмір¬ 
ний вміст Г. в крові гальмує утво¬ 
рення і виділення відповідного Г. 
залози, а недостатня кількість — 
стимулює виділення його. Третій, 
поширений в організмі механізм 
регуляції — цр авторегуляція. 
Напр., надмірний вміст глюкози в 
крові призводить до підвищеного 
виділення інсуліну, який забезпе¬ 
чує обмін і засвоєння глюкози. 
Недостатня кількість в організмі 
хлористого натрію спричинює ви¬ 
ділення Г. альдостерону — він за¬ 
тримує цю сіль в організмі. Незва¬ 
жаючи на те, що Г. швидко руйну¬ 
ються в організмі відповідними 
ферментами, постійне виділення 
їх забезпечує координацію біохім. 
реакцій обміну речовин і підтри¬ 
мує його на постійному рівні (див. 
Гормональна регуляція). Це забез¬ 
печує адаптацію організму до 
змін як зовн., так і його внутр. 
середовища. 
Доведено, що Г. статевих залоз і 
гіпофіза відіграють велику роль 
у процесах розмноження; це при¬ 
вело до прогресу як у гормоноте¬ 
рапії деяких хвороб людини, так 
і в підвищенні продуктивності тва¬ 
рин. Г. великою мірою впливають 
на вищу нервову діяльність лю¬ 
дини і тварини. Встановлено вплив 
гормонів на процеси пристосуван¬ 

ня організму до змін умов зовн. 
середовища, опірності організму 
в умовах різноманітних шкідли¬ 
вих впливів на нього (стрес-реак¬ 
ції). Велике значення для прогре¬ 
су ендокринології мають досяг¬ 
нення в розробці методів визна¬ 
чення Г. Більшість Г. в крові і 
виділеннях організму тепер визна¬ 
чають біохім. і радіоімунологіч- 
ними методами. 
Природні й синтетичні Г., їхні 
аналоги, а також гормоноподібні 
речовини широко використовують 
у медицині (див. Гормональні пре¬ 
парати) та в тваринництві для під¬ 
вищення продуктивності с.-г. тва¬ 
рин. 
Літ.: Комиссаренко В. П. Некоторьіе 
вопросьі и задачи в изучении механиз- 
ма действия гормонов. В кн.: Меха- 
низм действия гормонов. К., 1959: Но- 
вое о гормонах и механизме их дей¬ 
ствия. К., 1977. В. П. Комісаренко. 

ГОРМОНОТЕРАПГЯ (від гормо- 
ни і терапія) — застосування з лі¬ 
кувальною метою гормонів і син¬ 
тетичних гормональних препара¬ 
тів. Умовно розрізняють: заміс- 
н у Г. (під час випадіння або част¬ 
кової недостатності функції будь- 
якої ендокринної залози); сти¬ 
мулюючу Г. (якщо необхідно 
підвищити функцію будь-якої ен¬ 
докринної залози); г а л ь м і в - 
н у, або блокуючу, Г. (при абсолют¬ 
ній або відносній гіперфункції 
якоїсь ендокринної залози). Засто¬ 
совують Г. й при багатьох неендо- 
кринних захворюваннях (запален¬ 
нях, алергіях, імунологічних за¬ 
хворюваннях, різних інфекційних 
захворюваннях тощо). 
ГОРН (Ногп) Філіпп де Монмо- 
рансі (бл. 1524 — 5.VI 1568, Брюс¬ 
сель) — нідерландський політич. 
діяч, граф. Член нідерл. держ. 
ради (з 1561). Під час Нідерланд¬ 
ської буржуазної революції 16 сто¬ 
ліття був одним з лідерів знаті, 
опозиційної щодо ісп. Габсбургів. 
Страчений разом з графом Егмон- 
том за вироком ісп. ради в спра¬ 
вах про заколоти. 
ГОРН — мис на Пд. Південної 
Америки, на о. Горн, на Пд. від 
о. Вогняна Земля (55° 59' пд. ши¬ 
роти і 67° 16' зх. довготи). В районі 
Г.— сильні вітри й тумани. Від¬ 
критий 1616 голландцями Я. Ле- 
мером і В. Схаутеном. 
ГоРНО — 1) Відкрита піч, де 
плавлять або нагрівають метали. 
Розрізняють Г. сиродутні — для 
добування заліза сиродутним спо¬ 
собом (див. Сиродутний процес), 
кричні (де чавун переробляють на 
крицю), тигельні (для тигельної 
плавки металів), ковальські. Є й Г. 
для виплавляння свинцю з рудних 
концентратів. 2) Нижня частина 
шахтної печі {доменної печі, ва¬ 
гранки тощо), де нагромаджується 
(перед випусканням) рідкий метал. 
3) Піч для випалювання гончар¬ 
них виробів. Див. Гончарське 
горно. 
«Г<ЗРНО»> — літературна група за¬ 
хідноукраїнських пролетарських 
письменників (Львів, 1929—33). 
Входила до складу Міжнар. 
бюро революц. письменників 
(МБРП) у Москві. До творчого 
активу <Г.» належали В. Бобинсь- 
кий, С. Тудор, Я. Галан, П. Коз- 
ланюк, О. Гаврилюк, М. Сопілка, 
С. Масляк, І. Михайлюк, біль- 

ч ГОРНО* 

8 УРЕ, т. 3. 
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ГОРНО-АЛТАЙСЬК шість із яких після возз’єднання 

зх.-укр. земель з Рад. Україною 
стали рад. письменниками. Літ. ор¬ 
ганом групи був журн. <Вікна>. 
«Горнівці* пропагували ідеї со¬ 
ціалістичної революції, вели бо¬ 
ротьбу проти укр. бурж. націона¬ 
лістів. 
ГОРНО-АЛТАЙСЬК (до 1932 — 
Улала, 1932—48 — Ойрот-Тура) — 
місто, центр Горно-Алтайської а. о. 
Алт. краю РРФСР, на р. Маймі 
(притока Катуні). У Г.-А.—гардин¬ 
но-тюлева, ткацька, швейна, взут. 
ф-ки; електропобутових приладів, 
цегельний, обозних, залізобетон¬ 
них виробів, пивоварний, хлібний 
з-ди. Н.-д. ін-т історії, алтайської 
мови і літератури. Пед. ін-т, тех¬ 
нологічний, зоовет. і кооператив¬ 
ний технікуми, мед. і пед. уч-ща. 
Драм, театр, краєзнавчий музей. 
Виник на поч. 19 ст.; з 1928 — 
місто. 

1. В одному з нових районів міста Горно-Алтайська. 
2. Курайський хребет Алтаю. 3. Стадо яків на пасовищі. 

гО р н о-алтАйська авто¬ 
нім на Область (ДО 1948 — 
Ойротська автономна область) — 
у складі Алтайського краю 
РРФСР. Утворена 1.УІ 1922. Пл. 
92,6 тис. км2. Нас. 172 тис. чол. 
(1979, перепис). Поділяється на 8 
районів, є одне місто й 3 с-ща 
міськ. типу. Центр — м. Горно- 
Алтайськ. 
Природа. Г.-А. а. о. лежить у ме¬ 
жах Алтаю (найвища точка — 
г. Бєлуха, 4506 м). Гірські хребти 
(Катунський, Курайський, Пн.- 
Чуйський, Пд.-Чуйський та ін. зав¬ 
вишки до 4000 м) чергуються з ши¬ 
рокими улоговинами («степами*). 
Корисні копалини: золото, ртуть, 
руди рідкісних металів, мармур, 
буре вугілля та ін. Клімат різко 
континентальний. Пересічна т-ра 
січня від —16° до —31°, лип¬ 
ня від +14° до +18°. Опадів 
від 300 (у міжгірних улоговинах) 
до 1500 м (у горах) на рік. Гол. 
ріки — Бія і Катунь, багаті на 
гідроенергію. В межах області — 
Телецьке озеро. На нижніх схилах 
гір і в долинах рік на чорноземних 
грунтах — степова рослинність, 
у горах на гірсько-підзолистих 
грунтах — лі£и (модрина, кедр, 
ялиця, ялина, сосна). В улогови¬ 
нах — гірсько-степова й напівпус¬ 
тельна рослинність. У межах Г.-А. 
а. о.— Алтайський заповідник. 
Населення. Згідно з переписом 
1970 на тер. Г.-А. а. о. живуть ал¬ 
тайці (27,8%), росіяни (65,6%) 
і казахи (4,3%). Пересічна густо¬ 
та населення—бл. 2 чол. на 1 км2 
(1979). Міськ. населення 28%. 
Історія. Тер. сучасної Г.-А. а. о. за¬ 
селена з давніх часів. З поч. 13 
ст. вона входила до складу монг. 
імперії Чінгісхана, пізніше — до 
різних феод, об’єднань. Під час 
поселення в Сибіру росіян окремі 
алтайські скотарські племена по¬ 
чали приймати рос. підданство 
(напр., кумандинці 1628). В 1756 
Горний Алтай на прохання місц. 
населення було приєднано до Ро¬ 
сії. Рад. владу встановлено в 
січні — березні 1918. В червні край 
захопили місц. націоналісти й бі¬ 
логвардійці. В результаті дій Чер¬ 
воної Армії і партизанів у квітні 
1920 Рад. владу в Горному Алтаї 
було відновлено. 1.УІ 1922 утво¬ 
рено Ойротську а. о. у складі 
РРФСР. 7.1 1948 її перейменовано 
на Г.-А. а. о. В результаті соціа¬ 
лістичних перетворень трудящі 
області, минувши стадію капіталі¬ 
стичного розвитку, перейшли від 
патріархально-феод. відносин до 
соціалізму. За роки Рад. влади 
в Г.-А. а. о. створено пром-сть, 
прокладено автошляхи, організова¬ 
но колгоспи й радгоспи, здійснено 
культурну революцію. Г.-А. а. о. 
нагороджено орденами Леніна 
(1967), Дружби народів (1972). 
Господарство. За роки Рад. влади 
в Г.-А. а. о. розвинулися гірничодо¬ 
бувна та лісова пром-сть. Значна 
частка пром. продукції припадає 
на легку (вироби, бавовняних тка¬ 
нин, взуття тощо) та харч. (6 масло¬ 
сироробних з-дів, 2 м’ясокомбіна¬ 
ти; з-ди: пивоварний, виноробний 
і харч, барвників) та ін. галузі. 
З-ди: мотороремонтний, електро¬ 
побутових приладів і керамзито¬ 
бетону. Зростає вироби, буд. ма¬ 

теріалів, енергетика. Більшість^ 
пром. підприємств — ум. Горно- 
Алтайську. Провідна галузь с. г.— 
тваринництво, гол. чин. вівчарство 
(1977 — 1135 тис. голів овець і 
кіз). Розводять велику рогату ху- 
дооу, коней, яків (сарликів), мара¬ 
лів і плямистих оленів. Важливе 
значення мають хутровий проми¬ 
сел (білка, лисиця, соболь, коло¬ 
нок та ін.), звірівництво (чорно- 
сріблясті лисиці), бджільництво, 
збирання кедрових горіхів. Земле¬ 
робство розвинуте в міжгірних 
улоговинах. Переважають кормові 
культури, вирощують також овес, 
ячмінь, кукурудзу і соняшник. 
Розвивається садівництво (дослід¬ 
но-виробниче г-во н.-д. ін-ту са¬ 
дівництва Сибіру). Осн. трансп. 
магістраль — Чуйський автомоб. 
тракт (Новосибірськ — Бійськ — 
кордон МНР). Гірський кліматич¬ 
ний курорт Чемал. Район туризму, 
альпінізму. 
Культура. В 1977/78 навч. р. в 
області налічувалась 191 загаль- 
ноосв. школа, 5 серед, спец. навч. 
закладів, 4 профес.-тех. уч-ща, 
пед. ін-т. Працювало 6 н.-д. уста¬ 
нов, серед них н.-д. ін-т історії, 
алтайської мови та л-ри. В облас¬ 
ті — 145 масових б-к, 252 клубні 
заклади, 245 кіноустановок (1978), 
нац. драм, театр, філармонія, 
краєзнавчий музей (усі — в 
м. Горно-Алтайську). Виходять 
обл. газ. «Алтайдин чолмони* 
(«Зірка Алтаю*) алтайською мо¬ 
вою та «Звезда Алтая*. Обл. ра¬ 
діомовлення рос. та алтайською мо¬ 
вами. 
Л-ра алтайців сформувалась лише 
за Рад. влади. В дореволюц. час 
був відомий один письменник — 
М. Чевалков. Сучас. алт л-ра 
представлена творчістю П. Кучіяка, 
Ч. Чуніжекова, С Суразакова, Л. 
Кокишева, Е. Пилкіна та ін 
В Г.-А. а. о. відомі «писаниці» — 
наскельні зображення тварин (2-е 
тис. до н. е.). Знайдено твори де¬ 
кор.-ужиткового мистецтва, т. з. 
«звіриного стилю * (бляхи з золота, 
гривни та речі з Пазирикських кур¬ 
ганів), візерунчасті тканини, ви¬ 
роби з повсті. З часів тюркського 
каганату збереглися кам’яні баби, 
художні вироби з слонової кістки. 
В рад. час розвивається далі де¬ 
коративно-ужиткове мистецтво 
(килимарство, аплікація, тиснен¬ 
ня на шкірі тощо). 
Нар. житло кочовиків — юрта (ко¬ 
нічна з жердин, вкрита корою, або 
кругла з повсті). За рад. часу в 
с-щах збудовано школи, клуби, кі¬ 
нотеатри, житл. будинки сучас. 
архітектури. В Горно-Алтайську 
споруджено Будинок Рад, Буди¬ 
нок культури (в декорі нац. орна¬ 
мент), б-ку, готель та ін. 
Літ.: Советский Союз. Западная Си- 
бирь. М., 1971; Преображенньїй Ал¬ 
тай. Барнаул, 1971; Борьба за власть 
Советов на Алтае. Барнаул, 1957: 
Алтайский край. М., 1976. 

К. /. Тишков. 
гОрно-бадахшАнська ав¬ 
тономна Область — у скла¬ 
ді Тадж. РСР. Розташована в сх. 
частині республіки. Утворена 2.1 
1925. Пл. 63,7 тис. км2. Нас. 127 
тис. чол. (1979, перепис). Поділя¬ 
ється на 6 районів. Центр — 
м. Хорог. 
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Природа. Область розташована в 
межах Паміру. Зх. частина — ви¬ 
сокогірна країна (хребти Дарва- 
зький, Академії наук з найвищою 
точкою — Комунізму піком, 7495 м, 
Ванчський, Язгулемський та ін.), 
сх.— високе нагір’я (3500—4500 м) 
з хребтами Заалайським {Леніна 
пік, 7134 м), Музкольським, 
Пд.-Алічурським та Пн.-Алічур- 
ським. Значне зледеніння (льодо¬ 
вики Федченка — 77 км, Грум- 
Гржимайл?, Гармо, Гандо та ін.). 

Пік Гармо на Памірі. 

Корисні копалини: золото, вугіл¬ 
ля, слюда, молібден, вольфрам, 
азбест, гірський кришталь; є міне¬ 
ральні джерела. Клімат різко кон¬ 
тинентальний, суворий, особливо 
на Сх. На вис. до 2000 м пересічна 
т-ра на Зх.: січня — 7,6°, липня 
+ 22,5°, опадів 200—250 мм на рік; 
на Сх. відповідно— 19,7°, +13° 
1 опадів 100—200 мм. Гол. ріки: 
Пяндж та його притоки — Гунт з 
Шахдарою, Мургаб, Язгулем, 
Ванч (бас. Амудар'ї). Найбільші 
озера: Каракуль і Сарезьке (утво¬ 
рене внаслідок землетрусу 1911). 
Грунти гірсько-степові, гірсько- 
лучні та щебенюваті, в сх. части¬ 
ні — високогірні сіроземи та солон¬ 
чакові. Бідна чагарникова, гірсько- 
степова й пустельна рослинність. 
Населення. В зх. частині області 
живуть в основному таджики 
(91,3%), в східній — киргизи 
(7,1%), а також росіяни (0,8%) та 
ін. Пересічна густота населення — 
2 чол. на 1 км2 (1979). Міськ. на¬ 
селення 14%. 
Історія. Тер. Г.-Б. а. о. заселена 
3 давніх часів. Входила до складу 
д-ви ефталітів (5 ст. н. е.), Тюрк¬ 
ського каганату (з 6 ст.) або до 
сфери впливу Бухарського і Ко¬ 
кандського ханств. У 1885 рос. 
війська зайняли Сх. Памір. У 1895 
за рос.-англ. угодою Бадахшан, 
всупереч інтересам місц. населен¬ 
ня, було розділено: територія на 
лівому березі р. Пянджу відійшла 
до Афганістану, а Правобережний 
Бадахшан приєднано до Бухарсь¬ 
кого ханства, яке ще 1868 визнало 
протекторат Росії. Рад. владу вста¬ 

новлено в листопаді 1918, але в 
грудні 1919 Памір захопили біло¬ 
гвардійці. Остаточно Рад. влада 
в Бадахшані утвердилась у кін. 
червня 1920. В січні 1925 в скла¬ 
ді Тадж. АРСР (тепер Тадж. 
РСР) утворено особливу Памір¬ 
ську обл. (у грудні 1925 пере¬ 
йменовано на Г.-Б. а. о.). Вна¬ 
слідок соціалістичних перетво¬ 
рень трудящі Г.-Б. а. о., минувши 
стадію капіталістичного розвитку, 
перейшли від патріархально-феод. 
відносин до соціалізму. Г.-Б. а. о. 
нагороджено орденами Леніна 
(1967), Дружби народів (1972). 
Господарство. За роки Рад. влади 
в області створено гірничодобувну 
пром-сть (видобування кухонної 
солі, гірського кришталю, золота, 
вугілля). Є підприємства буд. ма¬ 
теріалів, металообр., по вироби, 
килимів, взуття, швейних виробів, 
тваринного масла. Поширені кус¬ 
тарні промисли: в’язання, виго¬ 
товлення одягу, головних уборів 
тощо. Поблизу Хорога — ГЕС. 
Осн. заняття населення — земле¬ 
робство (на Зх.) та тваринництво 
(на Сх.). Землеробство переваж¬ 
но поливне, збудовано зрошуваль¬ 
ні канали. Вирощують пшеницю, 
ячмінь, горох, овочі, картоплю. В 
долинах Пянджу та Ванчу — са¬ 
дівництво, виноградарство та шов¬ 
ківництво. Тваринництво відгінно- 
пасовищне. Розводять гіссарських, 
дарвазьких, киргизьких кур¬ 
дючних овець і кіз (1977 — 340,8 
тис. голів), велику рогату худобу, 
зокрема яків (єдиний в СРСР 
Булункульський радгосп по роз¬ 
веденню яків, засн. 1945). Частина 
худоби випасається в Алайській 
долині (Киргизія). Осн. види 
транспорту: автомоб. (Сх.-Памір¬ 
ський тракт Ош — Хорог і Великий 
Памірський тракт Душанбе — Хо¬ 
рог) та повітряний. 
Культура. В 1977/78 навч. р. в об¬ 
ласті працювали 264 загальноосв. 
школи, профес.-тех. уч-ще, ме¬ 
дичне уч-ще. Діють 160 масових 
б-к, 180 клубних закладів, 82 кі¬ 
ноустановки, обл. краєзнавчий му¬ 
зей, театр муз. комедії в Хорозі 
(1978). Памірський біол. ін-т та 
біологічна станція АН Тадж. РСР. 
Виходить обл.4 газ. «Бадахшоні 
совєті» (<Радянський Бадахшан») 
тадж. мовою. Радіомовлення тадж. 
і рос. мовами. У Г.-Б. а. о. зберег¬ 
лися наскельні зображення, знай¬ 
дено бронзові бляхи, кинджали з 
художньо оформленими рукоятка¬ 
ми тощо. Розвинуте декоративно- 
ужиткове мистецтво (різьблення 
на дереві, вишивання, ткацтво 
тощо). На тер. Г.-Б. а. о. зберегли¬ 
ся руїни великих фортець (1 ст. 
н. е.). Нар. житло киргизів Сх. Па¬ 
міру — кругла юрта, крита повс¬ 
тю; таджиків Зх. Паміру — з ка¬ 
меню або цегли-сирцю, прямокут¬ 
не в плані, без вікон, з плоским 
перекриттям на дерев’яних стов¬ 
пах, часто оздоблене різьблен¬ 
ням або розписом. За рад. часу збу¬ 
довано кам’яні житл. й громад, 
споруди. 
Літ.: Советский Союз. Таджикистан. 
М., 1968; История таджикского наро- 
да, т. З, кн. 1—2. М., 1964—65; Зе- 
линский А. Н. Древние крепости на 
Памире. В кн.: Странм и народи Вос- 
тока, в. 3. М., 1964; Ранов В. А., Гур- 
ский А. В. Краткий обзор наскальньїх 

рисунков Горно-Бадахшанской авто- 
номной области Таджикской ССР. 
«Советская зтнография», 1966, № 2. 
М. Ю. Мамаджанова (природа, гос- 

„ подарство). 
ГОРНОСТАЄВІ МбЛІ (Уропо- 
теиіоісіеа) — надродина метели¬ 
ків. Включає 4 родини: с п р а в ж- 
н і Г. м. (УропотеиНсІае), аргіре- 
с т і ї (Аг^угезіЬіісІае), серпо- 
крилі молі (РІи(еІІісІае), 
акролепії (Асгоіерісіае). Не¬ 
безпечними шкідниками садових 
і лісових культур є справжні Г. м. 
Передні крила (розмах 9—31 мм) 
у більшості видів сніжно-білі (по¬ 
дібно до зимового хутра горно¬ 
стая — звідки й назва) з крапка¬ 
ми або смугами. Гусениці (довж. 
2—20 мм) утворюють павутинні 
гнізда (поодиноко або групами) на 
гілках дерев, листям яких жив¬ 
ляться. Відомо бл. 250 видів Г. м., 
поширених по всьому світі; в 
СРСР — бл. 50, у т. ч. в УРСР — 
22, з яких найшкідливішими є Г. 
м.: плодова, яблунева, бруслинова, 
вербова. Викопні Г. м. відомі з па¬ 
леогенових відкладів. 

3. С. Гершензон. 

горностаївка — селище МІСЬ¬ 

КОГО типу Херсонської обл. УРСР, 
райцентр, пристань на лівому бе¬ 
резі Каховського водосховища, за 
ЗО км від залізничної ст. Брато- 
любівка. 5,6 тис. ж. (1978). Засн. 
в кін. 18 ст. Рад. владу встановле¬ 
но в січні 1918. З 1956 Г.— с-ще 
міськ. типу. Маслозавод, пром., 
харч, та побутового обслуговуван¬ 
ня комбінати, райсільгосптехніка. 
З заг.-освітні та музична школи, лі¬ 
карня, поліклініка. Будинок куль¬ 
тури, кінотеатр, 2 бібліотеки. 
ГОРНОСТАЇВСЬКИЙ РАЙбН — 
у пн.-сх. частині Херсонської обл. 
УРСР. Утворений 1923. Пл. 1,1 тис. 
км2. Нас. 20,4 тис. чол. (1978). В 
районі — 32 населені пункти, під¬ 
порядковані селищній і 10 сільс. 
Радам народних депутатів. Центр 
— смт Горностаївка. На Пн. Зх. 
Г. р. омивається Каховським 
водосховищем. Лежить у межах 
Причорноморської низовини. Грун¬ 
ти чорноземні. Розташований у 
степовій зоні. Найбільші підпри¬ 
ємства: горностаївські маслозавод, 
пром. та харч, комбінати. Комбі¬ 
нат побутового обслуговування 
(Горностаївка) та 2 будинки побу¬ 
ту. С. г. району спеціалізується 

ГОРНОСТАЇВ¬ 
СЬКИЙ РАЙОН 

Горностаєва міль 
яблунева: 
1 — метелик; 2 — гусе¬ 
ниця; 3 — гніздо з ко¬ 
конами на яблуневій 
гілці. 

8' 
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ГОРНОСТАЙ на вирощуванні зернових, техніч¬ 
них та овочевих культур і вироби, 
м’яса, молока та вовни. Площа 
с.-г. угідь 1977 становила 85,1 тис. 
га, в т. ч. орні землі — 83 тис. га. 
Гол. культури: озима пшениця, 
ячмінь, горох, просо, кукурудза, 
соняшник, рицина, овочеві й баш¬ 
танні. В межах району — 9 кол¬ 
госпів, 2 радгоспи, райсільгосптех- 
ніка. Залізнична ст. Братолюбів- 
ка. Автошляхів — 185 км, у т. ч. 
з твердим покриттям — 162 км. 

ГОРНОСТАЇВСЬКИЙ РАЙОН 
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Горностай у зимовому 
кутрі. 

Горобець звичайний: 
1 — самець; 2 — самка. 

Горобина звичайна: 
1 — гілка з суцвіттям; 
2 —плоди. 

В районі — 28 заг.-освітніх і му¬ 
зична школи, 20 лік. закладів, 
у т. ч. З лікарні. 9 будинків куль¬ 
тури, 25 клубів, кінотеатр, 26 кі¬ 
ноустановок, 20 бібліотек. У Г. р. 
видається газ. «Сільські новини» 
(з 1935). М. В. Перелигін. 
ГОРНОСТАЙ (Мизіеіа егшіпеа) — 
хижий ссавець родини куницевих. 
Довж. тіла до 38 см, маса до 300 г. 
Хутро на спині влітку шоколадно- 
буре, на шиї, боках і череві — бі¬ 
лувато-лимонне, взимку Г. зовсім 
білий, лише кінчик хвоста чорний. 
Г. поширений у Пн. Америці, Єв¬ 
ропі й Азії. В СРСР, у т. ч. й 
в УРСР, трапляється скрізь, крім 
пустельних районів. Самка після 
9—10-місячної вагітності наро¬ 
джує навесні 4—8 малят, які через 
рік стають статевозрілими. Жи¬ 
виться дрібними тваринами, зокре¬ 
ма мишовидними гризунами, чим 
і корисний. Цінний хутровий звір, 
але через його нечисленність на 
Україні полювання на нього забо¬ 
ронено. К. А. Татаринов. 
ГОРОБЕЦЬ (Раззег) — рід птахів 
родини ткачикових ряду горобце¬ 
подібних. Довж. тіла 14—18 см, 
маса 19—37 г. У забарвленні пе¬ 
реважають сірі, коричневі й чор¬ 
ні тони. 16 видів, поширених по 
всій земній кулі, крім Пн. Азії, 
Центр. Африки й Антарктиди. В 
СРСР — 7 видів, з них на Україні 
2: Г. звичайний (Р. аоше- 
зіісиз), що селиться поблизу жител 
людини, і Г. польовий (Р. 
шопіапиз) — живе як поблизу, так 
і далеко від осель. Гніздяться 
в дуплах, щілинах будівель, на 
деревах. За літо 2—3 кладки по 
4—8 яєць. Переважно зерноїдні. 
Пташенят вигодовують комахами. 
Залежно від сезону року і місц. 
умов бувають шкідливими або ко¬ 
рисними. А. П. Федоренко. 
ГОРОБЙНА (ЗогЬиз) — рід рос¬ 
лин род. розових. Дерева й кущі 
заввишки відповідно до 18 і 3—5 м. 
Листки чергові, черешкові, лопа¬ 
теві або перистоскладні, по краю 
зубчасті з прилистками. Квітки 

двостатеві, 5-пелюсткові, зібрані 
в багатоквіткові щитковидні су¬ 
цвіття. Плоди яблукоподібні, ку¬ 
лясті або овальні, червоні, жовті 
чи коричневі. Бл. 100 видів, поши¬ 
рених у помірній зоні Пн. півкулі. 
В СРСР — 34 дикорослі види, з 
них в УРСР — 8, багато видів ін- 
тродуковано. Досить поширена Г. 
звичайна (5. аисирагіа) — де¬ 
рево з сірою гладенькою корою, 
опушеними молодими гілками, бі¬ 
лими квітками й червоними пло¬ 
дами. Часто вирощуть і як декора¬ 
тивну рослину; придатна для сте¬ 
пового лісорозведення; плоди ви¬ 
користовуються у харчовій і кон¬ 
дитерській пром-сті та медицині, 
в них є цукри, яблучна й лимонна 
к-ти та вітаміни. Шляхом гібри¬ 
дизації І. В. Мічурін вивів сорти 
Г. зі смачними плодами (мічурін¬ 
ська десертна, гранатна, лікерна, 
чорноплода). В УРСР ростуть та¬ 
кож берека (5. Іогшіпаїіз) — у Кар¬ 
патах, правобережному Лісостепу 
і Криму, Г. кримська(5. Іаигі- 
са) та Г. с а д о в а (5. сіошезіі- 
са) — в Криму. Чорноплідна горо¬ 
бина є ін. родом роглин. 

, /. Н. Гегельський. 
ГОРОБЙНА НІЧ, Горовина ніч, 
Горовинова ніч — на Україні нар. 
назва сильної й тривалої нічної 
грози. Назва сягає часів поганст¬ 
ва, коли частина сх. слов’ян віри¬ 
ла в бога Горовина, що уособлював 
грім і блискавку (подібно до Пе- 
РУна). , 
ГОРОБЙННИК (ЗогЬагіа) — рід 
ослин родини розових. Кущі до 
м заввишки. Листки непарнопе¬ 

ристі з ланцетними прилистками. 
Квітки дрібні двостатеві, білі або 
рожевуваті, зібрані в верхівкові пі¬ 
рамідальні волоті. Плід збірний, 
складається з 5 листянок. Бл. 10 
видів, поширених в Азії. В СРСР — 
4 види, в УРСР у садах і парках 
вирощують як декоративний Г. 
ГОробиНОЛИСТИЙ (5. 50Г- 

ЬіГоІіа) — кущ заввишки до 3 м, 
з опушеними молодими листками і 
гілками. Медонос. Використову¬ 
ють для живоплотів, закріплення 
берегів і схилів. 
ГОРОБЦЕПОДІБНІ, горобині 
(РаззегіГогшез) — ряд птахів. Роз¬ 
міри малі й середні; найбільший 
представник Г. в УРСР — крук — 
важить до 1500 г, найменший — 
корольок — 5—б г. Забарвлення 
дуже різноманітне — від яскраво¬ 
го строкатого до однотонного сі¬ 
рого й чорного. Самки відрізня¬ 
ються від самців розмірами, за¬ 
барвленням та ін. ознаками, проте 
в деяких родин (воронові, дроздо¬ 
ві, жайворонкові та ін.) таких від¬ 
мін немає. Серед Г. є перелітні, 
кочові й осілі види. Г.— нагніздні 
птахи. Статевої зрілості досяга¬ 
ють переважно у віці бл. 1 року; 
багато видів виводять пташенят 
двічі і більше на рік. Самці біль¬ 
шості видів у період розмножен¬ 
ня співають. Яйця здебільшого 
строкаті крапчасті, у кладці від 
1 (деякі австралійські види) до 
16 штук (окремі види синиць), най¬ 
частіше — 4—6. Живуть Г. в тунд¬ 
рі й тропіках, пустелях і болотах, 
у горах, степах і на полях. Комахо¬ 
їдні й рослиноїдні (в більшості 
мішаний характер живлення). По¬ 
над 5 тис. видів, поширених по 

всій земній кулі, крім Антарктиди. 
Г. поділяють переважно на 3 під¬ 
ряди: широкодзьобі, або 
рогодзьобі (Еигуїаіші); к р и - 
ч у ч і, або одноголосі (Ту- 
гаппі, син. Сіашаїогез), і спі¬ 
вочі (Ра55ЄГЄ5, СИН. 05СІПЄ5). 
В СРСР поширені представники 
лише підряду співочих Г.— понад 
300, у т. ч. в УРСР — бл. 130 ви¬ 
дів, що належать до 21 родини. 
Це більше як половина всіх видів 
птахів, що живуть на території 
України. Г., за окремими випад¬ 
ками,— корисні птахи: знищують 
велику кількість шкідливих комах, 
насіння бур’янів тощо. 
Літ.: Дементьев Г. П. [та ін.]. Птицьі 
Советского Союза, в. 5—6. М., 1954; 
Воїнственський М. А., Кістяківський 
О. Б. Визначник птахів УРСР. К., 
1962; Жизнь животньїх, т. 5. М., 
1970; Карташев Н. Н. Систематика 
птиц. М., 1974.; Иванов А. И. Каталог 
птиц СССР. Л.,1976. А. П. Федоренко. 
ГОРОБИНКО Григорій Гаврило¬ 
вич [н. 21.1 (З.ІІ) 1914, с. Піщана, 
тепер Тальнівського р-ну Черкась¬ 
кої обл.] — український рад. хі¬ 
рург, засл. діяч науки УРСР (з 
1969). Член КПРС з 1942. Закін¬ 
чив 1-й Харків, мед. ін-т (1938). 
З 1946 — в Київському н.-д. ін-ті 
туберкульозу ім. акад. Ф. Г. Янов- 
ського (з 1970 — заступник дирек¬ 
тора по наук, частині). Праці Г. 
присвячені розробці і вдосконален¬ 
ню хірургічних втручань на леге¬ 
нях, впровадженню в хірургічну 
практику ряду оригінальних опе¬ 
рацій при легеневій патології. На¬ 
городжений орденом Леніна, ін. 
орденами, медалями. 
городЄльська Унія і4із — 
договір великого князя литовсько¬ 
го Вітовта з польським королем 
Ягайлом. Підписана 2.Х в замку 
Городлі (на Зх. Бузі). За Великим 
князівством Литовським визна¬ 
валося право мати свого правите¬ 
ля під зверхністю польс. короля 
за умови обрання після смерті Ві¬ 
товта на князювання запропоно¬ 
ваної Польщею кандидатури. В 
Литві запроваджувався однаковий 
з Польщею адм.-тер. поділ, польс. 
і лит. феодали-католики урівню- 
валися в правах і привілеях. Г. у. 
зміцнила сили Литви й Польщі 
для боротьби проти агресії Тев¬ 
тонського ордену. Водночас унія 
сприяла проникненню польс. фео¬ 
далів на рос. і укр. землі, що 
були під владою Литви. 
ГОРОДЯНКА — місто Івано- 
Франківської обл. УРСР, рай¬ 
центр. Залізнична станція, вузол 
автошляхів. Перші писемні згад¬ 
ки про Г. належать до кін. 12 ст. 
В кін. 14 ст. Г. захопила шляхет. 
Польща. В 1668 Г. дістала магде¬ 
бурзьке право. За 1-м поділом 
Польщі (1772) Г. загарбала Авст¬ 
рія (з 1867 — Австро-Угорщина), 
1919 — бурж.-поміщицька Польща. 
В 1906, 1925 відбувалися масові 
страйки трудящих. З 1932 у Г. ді¬ 
яв повітовий к-т, з 1934 — під¬ 
пільний міський к-т КПЗУ. В 
1939 Г. в складі Зх. України воз¬ 
з’єднано з УРСР. У період тимчасо¬ 
вої нім.-фашист, окупації Г. (З.УІІ 
1941—25. III 1944) в місті діяла 
підпільна партизансько-диверсійна 
група. 
В Г.— цукровий комбінат та си¬ 
роварний, сокоекстрактний, хліб- 
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ний з-ди, заводоуправління буд. 
матеріалів, райсільгосптехніка, 
комоінат побутового обслуговуван¬ 
ня. 4 заг.-освітні, муз. і спорт, 
школи, сільс. профес.-тех. уч-ще, 
5 лік. закладів, у т. ч. З лікарні. 
Палац і 4 будинки культури, клуб, 
2 кінотеатри, 12 б-к. Пам’ятка ар¬ 
хітектури 18 ст.— костьол. 
ГОРОДСНКІВСЬКИЙ РАЙОН 
— у сх. частині Івано-Франківської 
обл. УРСР. Утворений 1939. Пл. 
0,8 тис. км2. Нас. 71,5 тис. чол. 

(1978). В районі — 55 населених 
пунктів, підпорядкованих міській, 
2 селищним і 25 сільс. Радам на¬ 
родних депутатів. Центр — м. Го- 
роденка. Район розташований у 
Прикарпатті. Поверхня — хвиляс¬ 
та рівнина. Корисні копалини: 
пісковики, вапняки, глини, піски, 
гіпс, фосфорити, торф. Річки: 
Дністер (на пн. та на пн.-сх. межі 
району) та Чорнява. Грунти чор¬ 
ноземні й сірі опідзолені. Ліси 
(сосна, ялина, дуб, береза, граб) 
займають 5,9 тис. га. 
Переважають підприємства харч, 
пром-сті. Найбільші з них: горо- 
денківські цукр. комбінат, сиро¬ 
варний і хлібний з-ди. Комбінат 
побутового обслуговування (Горо- 
денка) та 4 будинки побуту. Спе¬ 
ціалізація с. г.— землеробство 
зерново-буряківничого й тваринни¬ 
цтво молочно-м’ясного напрямів. 
Площа с.-г. угідь 1977 становила 
64,8 тис. га, в т. ч. орні землі — 
57,0 тис. га, сіножаті та пасови¬ 
ща — 6,7 тис. га. Гол. культури: 
пшениця, ячмінь, кукурудза, цукр. 
буряки, картопля, овочі. Розвину¬ 
ті скотарство молочно-м’ясного на¬ 
пряму, свинарство, вівчарство та 
птахівництво. В Г. р.— 11 колгос¬ 
пів, 2 міжгосподарські підприєм¬ 
ства, 3 радгоспи, птахофабрика, 
райсільгосптехніка з виробничим 
відділенням. Залізничні станції: 
Городенка, Вікно, Гвіздець та ін. 
Майже всі автошляхи (393 км) — 
3 твердим покриттям. У районі — 
46 заг.-освітніх, 2 муз., спортивна 
школи, профес.-тех. уч-ще; 59 
лік. закладів, у т. ч. б лікарень, 
Палац і 26 будинків культури, ЗО 
клубів, 3 кінотеатри, 54 кіноуста¬ 
новки, 62 б-ки, м>зеї: істор.-краєзн. 
у с. Воронові та укр. письменника 
Л. Мартовича в с. Торговиці, де 
він народився. В Г. р. видається 
газ. «Колгоспник Придністров’я» 
(з 1939). ГІ. М. Лукаиіов. 

городЄцький Владислав Вла- 
диславович [23.У (4.VI) 1863, с. 
Шолудьки, тепер Немирівського 
р-ну Вінницької обл.— 3.1 1930, 
Тегеран] — український архітек¬ 
тор. У 1890 закінчив петерб. АМ. 
Довгий час жив у Києві, де спору¬ 
див будинок кол. Худож.-істор. му¬ 
зею (1897—1900, тепер Держ. му¬ 
зей укр. образотворчого мистецт¬ 
ва), оудинки — тепер на вул. 
Орджонікідзе (1902—03) зі скульп¬ 
турними прикрасами на міфологіч. 
й мисливські теми (скульптор — 
Е. Саля) та на вул. Гоголівській, 
костьол (1899 — 1909) і кенасу 
(1899—1900). Проектував і для ін. 
міст України, зокрема Умані (гім¬ 
назія, торг, школа), Черкас (гімна¬ 
зія, тепер палац піонерів; торг, зал, 
церква), Сімферополя (ф-ка штуч¬ 
ного льоду), с. Печори Немирів¬ 
ського р-ну Війн. обл. (костьол) та 
ін. Для творчості Г. характерне 
еклектичне використання старих 
стилів. У 1920 переїхав до Вар¬ 
шави, 1928 — до Ірану. 
городЄцький Олексій Опана- 
сович [18 (ЗО).ІІІ 1897, с. Ново- 
костичі, тепер Куйбишевської 
обл.— 9.1 1967, Київ] — українсь¬ 
кий рад. біофізик, рентгенолог і 
радіолог, чл.-кор. АН УРСР (з 
1957). Член КПРС з 1952. Закінчив 
мед. факультет Сарат. ун-ту (1924). 
З 1946 — зав. лабораторією Ін-ту 
фізіології АН УРСР. Праці Г. 
присвячені рентгенологічному дос¬ 
лідженню функціональної здат¬ 
ності серця, вивченню біол. дії 
ядерних випромінювань, методам 
лікування раку та захворювань 
крові тощо. 
ГОРОДЄЦЬКИЙ Сергій Митро- 
фанович [5 (17).І 1884, Петербург— 
8.VI 1967, Москва] — російський 
рад. поет. Друкуватися почав 
1907. Один з активних діячів ак¬ 
меїзму. Після перемоги Великої 
Жовтн. соціалістич. революції в 
сатиричних памфлетах викривав 
ворогів революції, оспівував нову 
рад. людину (збірки «Серп», 1921; 
<3 темряви до світла», 1926; 
«Грань», 1929). У роки Великої 
Вітчизн. війни складав патріотич¬ 
ні вірші й пісні, написав поему 
«Три сини».4 Йому належить нове 
лібретто опери «Іван Сусанін» 
(1937—44). Перекладав поезії Т. 
Шевченка, І. Франка, П. Тичини, 
М. Рильського. 
Те.: Северное сиянье. М., 1968; Сти- 
хотворения и позмьі. Л., 1974. 

ГОРОДЙСЬКЕ ЄВАНГЕЛІЄ, Бу- 
чацьке євангеліє — пам’ятка дав¬ 
ньоруської писемності (12—13 ст.). 
Зберігалось у Городиському та 
Бучацькому монастирях (звідки 
й назви). Г. є.— важливе дже¬ 
рело для вивчення історії укр. 
мови. Г. є. досліджували І. Свен- 
ціцький і О. Колесса. Зберігаєть¬ 
ся у Львівському музеї укр. мис¬ 
тецтва. 
ГОРОДЙСЬКИЙ Олександр Во¬ 
лодимирович (н. 1.У 1930, Київ) — 
український рад. хімік, акад. 
АН УРСР (з 1978). Член КПРС 
з 1969. В 1951 закінчив Київ, по- 
літех. ін-т. З 1951 працює в Ін-ті 
загальної й неорганічної хімії 
АН УРСР (з 1973 — директор). 
Осн. праці — в галузі електро¬ 
хімії. Вивів ряд закономірностей 
електрохім. кінетики, розробив 

теорію нестаціонарного стану елек¬ 
трохім. систем, методи й апарату¬ 
ру електрохім. досліджень, вико¬ 
нав квантово-мех. розрахунки про¬ 
цесів переносу електрона в конден¬ 
сованих середовищах, розробив бі- 
функціональні електродні системи, 
що дають змогу проводити елек¬ 
троліз вище напруги розчинника), 
а також технологію електрохім. 
одержання багатьох неорганічних 
матеріалів. 
ГОРОДЙСЬКИЙ АПОСТОЛ, 
Христинопільський апостол — па¬ 
м’ятка давньоруської писемності 
(12—13 ст.). Назви походять від 
монастирів Городиського й Хри- 
стинопільського, де зберігався цей 
рукопис. Г. а. є важливим джере¬ 
лом для вивчення історії укр. мови. 
В ньому відобразилося чимало рис, 
що пізніше стали характерні для 
укр. мови. Спочатку було знайде¬ 
но 291 аркуш. їх видав О. Калуж- 
няцький (1896). Зберігаються в 
Москві. Пізніше знайдено 8 ар¬ 
кушів, які видав С. Маслов (1910). 
Зберігаються в Центр, наук, б-ці 
АН УРСР у Києві. 
ГОРОДЙЩЕ — село Шепетівсь- 
кого р-ну Хмельницької обл., по¬ 
близу якого 1957—59 було до¬ 
сліджено залишки давньоруського 
міста-фортеці. Місто було укріп¬ 
лене трьома лініями валів і ровів. 
При розкопках виявлено залиш¬ 
ки спалених глинобитних жител і 
госп. будівель, знайдено с.-г. 
знаряддя (залізні частини плугів: 
серпи, коси, лопати), знаряддя і 
вироби ремісників. У госп. примі¬ 
щеннях збереглося багато обгорі¬ 
лого жита, пшениці, вівса, ячменю, 
проса та ін. с.-г. культур. На всій 
площі міста знайдено сотні кістя¬ 
ків людей, які загинули під час 
бою, а також зброю. Відкрито 
кілька скарбів срібних ювелірних 
виробів. Археол. дані й літописні 
відомості дають можливість при¬ 
пускати, що місто виникло в 2-й 
пол. 12 ст., його зруйнували і 
спалили монголо-татари 1241. Вва¬ 
жають, що це місто Ізяславль, яке 
згадується в давньоруських літо¬ 
писах. 
ГОРОДЙЩЕ — залишки старо¬ 
давнього укріпленого поселення 
або міста, що було оточене ровами 
та валами й часто захищене ще й 
природними перепонами (ярами, 
річками, болотами тощо). Най¬ 
давніші Г. на території УРСР да¬ 
туються мідним віком. Відомі 
великі т. з. скіфські городища 
6—5 ст. до н. е. (Немирівське, Гав- 
рилівське, Кам’янське, Більське 
та ін.), що їх збудували осілі зем¬ 
леробські племена. Найдавніші 
давньоруські Г. належать до 2-ї 
пол. 1-го тис. н. е. (напр., Київсь¬ 
ке, 6 ст.) Більшість давньорус. 
Г. 9—13 ст.— це залишки феод, 
міст з дитинцями і посадами (Г. 
на місці давніх Білгорода, Галича 
тощо) або феод, замків (Г. на 
Княжій горі). 
ГОРОДЙЩЕ — селище міського 
типу Перевальського р-ну Воро- 
шиловградської обл. УРСР, на 
р. Білій (бас. Сіверського Дінця), 
за 6 км від залізничної ст. Фащів- 
ка. 4,3 тис. ж. (1978). Птахорад- 
госп. Середня школа; мед. амбула¬ 
торія, клуб, 3 б-ки. Виникло на 
поч. 18 ст. 

ГОРОДИЩЕ 

О. В. Городиський. 

В. В. Городецький. 
Костьол у Києві. 1899— 
1909. 
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ГОРОДИЩЕ 

Городище. Пам’ятник 
С. С. Гулаку-Артемов- 
ському. Граніт. Скульп¬ 
тор Г. Н. Кальченко, 
архітектор А. Ф. Ігна- 
щенко. 1971. 

ГОРОДИЩЕ — місто Черкаської 
обл. УРСР, райцентр, на р. Віль¬ 
шанці (притока Дніпра). Залізнич¬ 
на станція. Вперше згадується в іс- 
тор. джерелах 16 ст. як населе¬ 
ний пункт на території, загарба¬ 
ній феод. Литвою. Після Люблін¬ 
ської унії 1569 Г. захопила шляхет. 
Польща. Населення Г. брало 
участь у нар.-визвольній війні 
1648—54, гайдамацькому русі. 
Після 2-го поділу Польщі (1793) в 
складі Правобережної України воз¬ 
з’єднано з Росією. В 1848 збудова¬ 
но одну з перших на Україні цукро¬ 
варню. Рад. владу в Г. встановле¬ 
но 26.XI 1917. З 1956 Г.— місто. 
У Г.— цукрорафінадний комбінат, 
маслоцех Черкас, молокозаводу, 
пивоварний, хлібний, комбікор¬ 
мовий, цегельний з-ди, кар’єроуп- 
равління по видобуванню та оброб¬ 
ці лабрадориту, міжколг. буд. 
орг-ція, райсільгосптехніка, комбі¬ 
нат побут, обслуговування. 7 заг.- 
ос.вітніх, музична, і спорт, школи, 
профес.-тех. уч-ще цукр. пром-сті, 
радгосп-технікум, 3 лік. заклади, у 
т. ч. 2 лікарні; дит. санаторій. 
Палац культури, 3 будинки куль¬ 
тури, 3 клуби, кінотеатр, 7 б-к. 
У Г. народилися поет П. П. Гу- 
лак-Артемовський, композитор і 
співак С. С. Гулак- Артемовський, 
на честь якого в місті створено 
літ.-меморіальний музей. У Г. при¬ 
їздив Т. Г. Шевченко до заслання 
і двічі влітку 1859. Архіт. пам’ят¬ 
ка — Покровська церква (1771). 
Пам’ятник С. С.Гулаку-Артемов- 
ському (1971, скульптор Г.Н.Каль¬ 
ченко, архітектор А. Ф Ігна- 
щенко). 
ГОРОДЙЩЕНСЬКИЙ РАЙОН— 
у центральній частині Черкаської 
обл. УРСР. Утворений 1923. Пл. 
0,9 тис. км2. Нас. 63,7 тис. чол. 
(1978). У районі — 33 населені 
пункти, підпорядковані міській, 2 
селищним і 16 сільс. Радам народ¬ 
них депутатів. Центр — м. Горо¬ 
дище. 
Поверхня району — хвиляста рів¬ 
нина, подекуди розчленована річ¬ 
ковими долинами та балками. Ко¬ 
рисні копалини: граніти, лабрадо¬ 
рит, каолін, керамічні глини, піс¬ 
ки. Найбільша річка — Вільшан¬ 
ка. Грунти чорноземні, темно-сірі 
та сірі опідзолені. Лежить у лісо¬ 

Городки. Побудування фігур: 1 — гармата; 2 — зірка; 3 — ко¬ 
лодязь; 4 — артилерія; 5 — кулеметне гніздо; 6 — вартові; 
7 — тир; 8 — виделка; 9 — стріла;- 10 — колінчастий вал; 
11 — ракета; 12 — рак; 13 — серп; 14 —літак; 15 — закритий 
лист. 

степовій зоні. Ліси (дуб, граб, 
берест, липа, ясен, клен) займають 
16,1 тис. га. Переважає харч, 
пром-сть, є підприємства по ви¬ 
роби. буд. матеріалів та ін. Най¬ 
більші з них: городищенські цук¬ 
рорафінадний комбінат, пивовар¬ 
ний з-д, Вільшанський цукр. ком¬ 
бінат, Мліївський технологічного 
обладнання, хлистунівські залі¬ 
зобетонних конструкцій та щебене¬ 
вий з-ди. Працює комбінат побуто¬ 
вого обслуговування (Городище) та 

9 будинків побуту. Спеціалізація 
с. г.— землеробство зерново-бу¬ 
ряківничого і тваринництво молоч¬ 
но-м’ясного напрямів. Площа с.-г. 
угідь 1977 становила 56,3 тис. га, 
у т. ч. орні землі — 49,3 тис. га. 
Гол. культури: зернові (озима пше¬ 
ниця, кукурудза^ ячмінь, горох, 
жито) й технічні (цукр. буряки і 
соняшник). Розвинуте садівництво. 
Тваринництво спеціалізується на 
вироби, молока, м’яса (яловичини і 
свинини), яєць і частково вовни. 
У Г. р.— 20 колгоспів, радгосп, 
Мліївська дослідна станція садів¬ 
ництва ім. Л. П. Симиренка, рай¬ 
сільгосптехніка з виробничим від¬ 
діленням. Залізничні станції: Го¬ 
родище і Цвіткове. Автошляхів— 
772 км; у т. ч. з твердим покрит¬ 
тям — 310 км. 
В районі — 32 заг.-освітні, 4 муз. 
та спортивна школи, однорічна 
школа садово дів, профес.-тех. 
уч-ще цукр. пром-сті, радгосп-тех¬ 
нікум, 38 лік. закладів, у т. ч. 
8 лікарень. Палац культури, 20 
будинків культури, 21 клуб, кіно¬ 
театр, 32 кіноустановки, 50 б-к. У 
с. Млієві Г. р.— меморіальний му¬ 
зей укр. вченого-садовода Л. П. 
Симиренка (він тут народився і 
працював), у с. Ста росі ллі, на 
батьківщині зачинателів соціалі¬ 
стичного змагання буряково дів 
(рух п’ятисотенниць) М. С. Дем- 
ченко і М. В. Гнатенко,— музей 
п’ятисотенницького руху. В смт 
Вільшані народився герой нар.- 
визвольної війни 1648—54 М. Кри¬ 
воніс, у с. Валяві — вітчизн. жи¬ 
вописець Г. Г. Лапченко, в с. Зе¬ 
леній Діброві — укр. рад. живопи¬ 
сець Ф. С. Красицький, в с. Жу¬ 
равці — укр. рад. письменник 
Є. М. Кротевич. У січні — люто¬ 
му 1944 на території району від¬ 
бувалися жорстокі бої в ході Кор¬ 
сунь-Шевченківської операції 1944. 
В Г. р. видається газета «Колгосп¬ 
ні лани» (з 1930). 

О. Т. Москаленко. 

ГОРОДЙЩЕНСЬКИЙ СКАРБ — 
скарб золотих і срібних речей, 
виявлений 1970 в одній із клітей 
давньоруського городища кінця 
11—13 ст. поблизу с. Городища 
Деражнянського р-ну Хмельниць¬ 
кої обл. Скарб складався з 206 
ювелірних виробів. Інтерес ста¬ 
новлять орнаментовані ораслети- 
наручі, колти, персні з печатка¬ 
ми Рюриковичів. Дослідники по¬ 
в’язують цей комплекс з літопис¬ 
ним м. Бозьким, яке входило до 
складу Болохівської землі. 
Літ.: Якубовський В. І. Давньорусь¬ 
кий скарб з с. Городище Хмельниць¬ 
кої області. «Археологія», 1975, в. 16. 

О. М. Пріисоднюк. 

ГОРОДКЙ. рюхи, чушки — ро¬ 
сійська нар. гра, що відбувається 
на спеціальному майданчику. Ме¬ 
та гри: кидками битки (палиця 
завдовжки до 1 м) вибити з май¬ 
данчика («города», 2X2 м) по¬ 
слідовно певну кількість фігур 
(одна партія має 15 різних фігур), 
кожна з яких складається з 5 го¬ 
родків (дерев’яних циліндричних 
стовпчиків завдовжки 20 см, діа¬ 
метром 4,5—5 см). Віддаль від 
місця кидка — дальня («кон») 
13 м, ближня («напівкон») 6,5 м. 
Переможцем вважається гравець 
або команда, які витратили на це 
найменшу кількість биток. Гра 
складається з 3 або 5 партій. На 
тер. СРСР Г. відомі протягом кіль¬ 
кох століть. У 1923 вперше встанов¬ 
лено єдині правила гри в Г. В 1936 
засновано Всесоюзну федерацію го¬ 
родкового спорту. 

ГОРбДНИКИ — категорія фео¬ 
дально залежних селян на Україні 
в 14—19 ст. Були власниками при¬ 
садибних ділянок (городів) і від¬ 
бували шляхті пішу панщину. Най¬ 
митували в заможних селян, куп¬ 
ців, багатих чумаків, цехових 
майстрів тощо. Становлячи знач¬ 
ну частину сільс. бідноти, Г. бра¬ 
ли участь у сел.-козац. повстаннях 
16—17 ст., у гайдамацькому русі 
18 ст. проти польс.-шляхет. гніту, 
в сел. виступах проти поміщиків 
у 1-й пол. 19 ст. Після селянської 
реформи 1861 переважна біль¬ 
шість Г. дістала дарчі наділи. 
ГОРОДНИЦЯ — селище міського 
типу Новоград-Волинського р-ну 
Житомирської обл. УРСР, на р. 
Случі (бас. Дніпра), за 45 км від 

Вироби Городницького фарфорового 
заводу 

залізничної сі. Новоград-Волин¬ 
ський. 5,8 тис. ж. (1978). В Г.— 
фарфоровий завод (з 1799), де 
виготовляють чайні сервізи, речі 
столового посуду, невеликих розмі¬ 
рів скульптуру. В усіх виробах 
(формах і розписах) зберігаються 
нар. традиції. Лісовий з-д. З заг.- 
освітні школи, лікарня. Будинок 
культури, кінотеатр, 2 б-ки. Ста- 
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ровинний парк. Г. виникла на поч. 
18 ст. 
ГОРОДНЯ — місто Чернігівської 
обл. УРСР, райцентр, за 4 км від 
залізничної ст. Городня. Г. впер¬ 
ше згадується в писемних джере¬ 
лах поч. 17 ст. В 1654 Г. у складі 
Лівобережної України возз’єдна¬ 
на з Росією. Напередодні револю¬ 
ції 1905—07 в Г. виникла с.-д. 
орг-ція. В листопаді 1905 в Город- 
нянському пов. відбувалися ма¬ 
сові сел. виступи (див. Вихвостів- 
ська трагедія 1905)- Рад. владу в 
Г. встановлено в грудні 1917. Під 
час Великої Вітчизн. війни в пе¬ 
ріод тимчасової нім.-фашист, оку¬ 
пації Г. (28.VIII 1941—24.ІХ 1943) 
в селищі і районі діяли підпільний 
райком партії, патріотична підпіль¬ 
на група, партизанські загони об¬ 
ласного з’єднання і з’єднання 
С. А. Ковпака. З 1957 Г.— місто. 
У Г.— льонозавод, хлібний, масло¬ 
робний, комбікормовий, обозобу- 
дівний і цегельний з-ди, харч, 
комбінат, торфопідприємство, між¬ 
колгоспна буд. орг-ція, лісгосп- 
заг, райсільгосптехніка, комбінат 
побутового обслуговування. 5 заг.- 
освітніх і музична школи. Лікар¬ 
ня, дит. санаторій. Будинок куль¬ 
тури, 4 клуби, кінотеатр, 2 бібліо¬ 
теки. У Г. 1846 приїздив Т. Г. 
Шевченко. В Г. народилися укр. 
рад. хірург, акад. АН УРСР М. М. 
Волкович, нар. художник УРСР 
О. М. Лопухов. 
ГОРОДНЯ НСЬКИ Й Авксентій 
Михайлович [6 (18).II 1896, слобо¬ 
да Тали, тепер село Кантемиров- 
ського р-ну Воронезької обл.— 
27.V 1942] — рад. військовий діяч, 
генерал-лейтенант. Член Комуні¬ 
стичної партії з 1919. В Рад. Ар¬ 
мії з 1918. Учасник громадян, вій¬ 
ни на Україні. В 1924 закінчив 
Вищі стрілецькі курси. Під час 
Великої Вітчизн. війни 1941—45 
командував 13-ю, потім — 6-ю ар¬ 
міями. Загинув під час боїв у ра¬ 
йоні Харкова. Нагороджений ор¬ 
деном Леніна, ін. орденами, меда¬ 
лями. 
ГОРОДНДНСЬКИЙ РАЙОН — 
у пн.-зх. частині Чернігівської обл. 
УРСР. Утворений 1923. Пл. 1,6 
тис. км2. Нас. 49,8 тис. чол. (1978). 
В районі — 79 населених пунктів, 
підпорядкованих міській і 25 
сільс. Радам народних депутатів. 
Центр — м. Городня. Лежить у 
межах Поліської низовини. Корис¬ 
ні копалини: торф, глини. Най¬ 
більша річка — Снов (прит. Дніп¬ 
ра). Переважають дерново-підзо¬ 
листі, є також торфово-болотні 
грунти. Розташований у межах 
зони мішаних лісів. Ліси (гол. 
чин. сосна, дуб, береза, осика, 
вільха, липа) займають 42 тис. га. 
Найбільші підприємства: городнян- 
ські льонозавод, маслоробний, 
обозобуд., комбікормовий та Кова- 
лівський спиртовий з-ди. Працює 
комбінат побутового обслуговуван¬ 
ня (м. Городня). Спеціалізація 
с. г.— землеробство картопляно- 
льонарського і тваринництво м’я- 
со-мол. напрямів. У 1977 площа 
с.-г. угідь становила 94,8 тис. га, 
в т. ч. орні землі — 66,9 тис. га, 
сіножаті й пасовища — 26,7 тис. 
га. Гол. культури: картопля, 
льон, зернові. У Г. р.— 28 колгос¬ 
пів, 3 радгоспи, райсільгосптехні¬ 

ка. Залізничні станції: Городня, 
Хоробичі. Автошляхів — 320 км, 
у т. ч. з твердим покриттям — 
127 км. 
У районі — 39 заг.-освітніх, му¬ 
зична школи; 51 лік. заклад, у т.ч. 
6 лікарень. 18 будинків культу¬ 
ри, 44 клуби, 54 кіноустановки, 
58 б-к. У с. Сеньківці Г. р. — музей 
Ленінської дружби народів, біля 
села, на межі РРФСР, БРСР та 
УРСР, 1975 споруджено Монумент 
дружби народів. В с. Солонівці 

народилася революціонерка-народ- 
ниця М. Ф. Вєтрова, в с. Тупи- 
чеві —укр. рад. поет П. О. До- 
роиіко. Масовий виступ селян с. 
Вихвостова в роки першої рос. 
революції (див. Вихвостівська 
трагедія 1905) відображено в пові¬ 
сті М. Коцюбинського «Фата мор- 
гана». В Г. р. видається газ. «Сіль¬ 
ські новини» (з 1917). 

П. Т. Сердюк. 

ГОРОДОВИК0В Ока Іванович 
[19.ІХ (1.Х) 1879, хутір Мокра 
Єльмута, тепер станиця Пролетар¬ 
ська Ростовської обл.— 26.11 1960, 
Москва] — рад. військовий діяч, 
генерал-полкоЬник (1940), Герой 
Рад. Союзу (1958). Член КПРС з 
1919. В Рад. Армії з 1918. Під час 
громадян, війни командував кав. 
частинами, з’єднаннями 1-ї і 2-ї 
Кінних армій. У 1932 закінчив 
Військ, академію ім. М. В. Фрун- 
зе, обіймав ряд командних посад, 
зокрема командира корпусу чер¬ 
воного козацтва. З 1941 — команд., 
з 1943 — заст. команд, кавалерією 
Червоної Армії. З 1947 —у відстав¬ 
ці. Автор книг: «В лавах Першої 
кінної» (1939), «Спогади» (1957). 
Нагороджений 3 орденами Леніна, 
6 орденами Червоного Прапора, 
орденом Вітчизняної війни 1-го 
ступеня, медалями. 
ГОРОДОВГ КОЗАКЙ — офіцій¬ 
на назва козаків на Лівобережній 
Україні з 2-ї пол. 17 до поч. 80-х 
рр. 18 ст. Під час нар.-визвольної 
війни 1648—54 становили значну 
частину війська Б. Хмельницько¬ 
го. Після возз'єднання України з 
Росією 1654 кількість Г. к. була 
визначена в 60 тис. чол., хоч фак¬ 
тично їх було більше. Г. к. володі¬ 

ли зем. ділянками, звільнялися 
від заг. податків і повинностей. 
Поділялися на «кінних», що брали 
участь у походах, «піших», які нес¬ 
ли гарнізонну й сторожову служ¬ 
бу, і «тяглих», що відбували повин¬ 
ності старшині. Г. к. зобов’язані 
були з’являтися у військо, маючи 
зброю і все бойове спорядження. 
Після Андрусівського перемир'я 
1667 частина рядових козаків по¬ 
трапила в економічну, а згодом і 
кріпацьку залежність від старшини 
й була перетворена на посполитих 
селян. За царським указом 1735 
попередні права збережено лише 
за виборними козаками. В 1783 Г. 
к. остаточно втратили привілеї й 
були прирівняні до державних 
селян, одержавши офіц. назву 
«малоросійські козаки». 
ГОРОДбК — МІСТО Львівської 
обл. УРСР, райцентр, на р. Вере- 
щиці (притока Дністра). Залізнич¬ 
на ст. Городок-Львівський. Упер¬ 
ше згадується в Іпатіївському лі¬ 
тописі під 1213. Входив до скла¬ 
ду Галицько-Волинського князів¬ 
ства. В 1349 Г. захопили польс. 
феодали. На поч. 15 ст. Г. дістав 
магдебурзьке право. В 16—18 ст. 
тут діяло Городоцьке братство. 
В Г. відбувся ряд повстань укр. 
населення проти польс. шляхти 
(найбільші 1611—17, 1648 і 1655; 
див. також Городоцький бій 1655). 
За 1-м поділом Польщі (1772) Г. 
відійшов до Австрії (з 1867 — Ав¬ 
стро-Угорщина). В 1919 Г. у скла¬ 
ді Зх. України загарбала бурж.- 
поміщицька Польща. На поч. 1921 
в Г. виникла комуністична органі¬ 
зація. В 1927, 1929 в містечку від¬ 
бувалися страйки робітників під 
гаслами возз’єднання. В 1939 у 
складі Зх. України Г. возз’єднано з 
УРСР. З 1939 Г.— місто. В Г.— 
швейна та харчосмакова ф-ки, 
буд. кераміки та молочний з-ди, 
міжколг. буд. орг-ція, райсільгосп¬ 
техніка, комбінат побутового об¬ 
слуговування. 7 заг.-освітніх і му¬ 
зична школи, лікарня. Будинок 
культури, 2 клуби, кінотеатр, 4 
бібліотеки. Архіт. пам’ятки: церк¬ 
ва Благовіщення (1540—1600), де¬ 
рев’яна церква Іоанна Хрестителя 
(1754), костьол з дзвіницею (15— 
18 ст.) Пам’ятники: В. І. Леніну, 
Б. Хмельницькому, рад. воїнам, 
що .загинули під час визволення 
міста. 
ГОРОДОК — місто Хмельницької 
обл. УРСР, райцентр, на р. Смот- 
ричі (притока Дністра). Залізнич¬ 
на ст. Вікторія. Вперше згадується 
в істор. джерелах під 1392 як насе¬ 
лений пункт на території, загарба¬ 
ній феод. Литвою. В 2-й чверті 
15 ст. Г. захопила шляхет. Поль¬ 
ща. Населення Г. брало участь у 
нар.-визвольній війні 1648—54. 
Після 2-го поділу Польщі (1793) 
Г. в складі Правобережної Укра¬ 
їни возз’єднано з Росією. В 1906 в 
Г. виникла більшовицька група. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. Під час Великої Вітчизн. 
війни в с-щі і районі діяв пар- 
тиз. загін. З 1957 Г.— місто. В 
Г.— верстатобуд., цукр., плодо¬ 
консервний з-ди, молочноконсерв¬ 
ний і харч, комбінати, міжколг. 
буд. орг-ція, райсільгосптехніка, 
комбінат побутового обслугову¬ 
вання. 8 заг.-освітніх і музична 

ГОРОДОК 

О. І. Городовиков. 

Городнянський 
район. 
Монумент дружби на¬ 
родів на межі 
РРФСР, БРСР і УРСР 
біля села Сеньківки. 

Городищенський скарб. 
Срібні підвіска (1), 
сережка (2) і перстень 
(3). 



120 

ГОРОДОЦЬКЕ 
БРАТСТВО 

Горох посівний. 

школи, 6 лік. закладів, у т. ч. лі¬ 
карня. 2 будинки культури, 3 клу¬ 
би, кінотеатр, 4 б-ки, музей істо¬ 
рії району. 
ГОРОДОЦЬКЕ БРАТСТВО — 
громадська організація українсь¬ 
ких православних міщан Городка 
(тепер місто Львівської обл.) в 
кінці 16—18 ст. В 1590 Г. б. прий¬ 
няло статут Львівського братства. 
В 1592—93 виступало проти сваво¬ 
лі перемишльського православ¬ 
ного єпископа 3. Копистенського 
і городоцького попа-намісника Г. 
Попе ля, які намагалися підпоряд¬ 
кувати Г. б. своїй владі. В 1611 
керівники братства очолили масо¬ 
вий виступ міщан, які вимагали 
права участі представників укр. 
населення в магістраті. З 2-ї пол. 
17 ст. громад.-політ, значення Г. б. 
занепало, діяльність його обмежу¬ 
валась утриманням школи і шпи¬ 
талю. 
ГОРОДбЦЬКИЙ БІЙ 1655 —від¬ 
бувся між російсько-українськими 
військами та польсько-шляхетсь¬ 
кою армією біля м. Городка (тепер 
Львівської обл.) під час російсько- 
польської війни 1654—67. Розгро¬ 
мивши польс. кінноту під м. Бу- 
чачем (тепер Терноп. обл.), рос.- 
укр. війська змусили коронного 
гетьмана С. Потоцького відступи¬ 
ти до Городка. Гол. сили військ 
Б. Хмельницького і В. В. Бутур- 
ліна почали облогу Львова, а про¬ 
ти польс.-шляхет. армії (40 тис.) 
під Городок було послано кінні 
(рейтарські) полки Г. Г. Ромоданов- 
ського і козац. піхоту. 19 (29).IX 
поблизу Городка відбувся бій. 
Розгорнувши наступ на центр 
польс.-шляхет. табору, рос. рей¬ 
тари не змогли відбити контрата¬ 
ку переважаючих сил ворога 
і відступили. Коли польс.-шляхет. 
військо почало переслідувати їх, 
укр. козаки несподівано вдарили 
з флангів і навальною атакою роз¬ 
громили противника. Перемога в 
Г. б. мала велике значення для 
дальшої боротьби рос.-укр. військ 
проти шляхет. Польщі. Восени 
1655 майже всі укр. і білорус, 
землі було визволено з-під влади 
польс.-шляхет. загарбників. 

В. В. Грабовецький. 
ГОРОДбЦЬКИЙ РАЙбН — у 
центральній частині Львівської 
обл. УРСР. Утворений 1939. Пл. 
0,7 тис. км2. Нас. 79,1 тис. чол. 
(1978). У районі — 80 населених 
пунктів, підпорядкованих 2 місь¬ 
ким, селищній і 20 сільс. Радам 
нар. депутатів. Центр — м. Горо¬ 
док. Лежить у межах Прикарпат¬ 
тя. Поклади вапняків. Найбільша 
річка — Верещиця (прит. Дністра). 
Грунти в основному темно-сірі 
опідзолені та чорноземні опідзо- 
лені. Ліси (сосна, бук, дуб, ясен) 
займають 9,2 тис. га. Найбільші 
підприємства: городоцькі з-д буд. 
кераміки, швейна та харчосмакова 
ф-ки, Комарнівський деревообр. 
комбінат, Великолюбінський спир¬ 
товий з-д. Комбінат побутового 
обслуговування (Городок) і 7 бу¬ 
динків побуту. 
Спеціалізація с. г.— землеробст¬ 
во буряківничо-зернового і тва¬ 
ринництво м’ясо-мол. напрямів. 
Площа с.-г. угідь 1977 становила 
55,2 тис. га, в т. ч. орні землі — 
39,5 тис. га. Гол. культури: цукр. 

буряки, озима пшениця, льон. буд. і плодоконсервний з-ди, цукр. 
Розвинуті скотарство, свинарство, і молочноконсервний комбінати. 
В Г. р.— 12 колгоспів, 2 радгоспи, Комбінат побутового обслугову- 
райсільгосптехніка. Залізничні вання (Городок) і 2 будинки по- 
станції: Городок-Львівський, Лю- буту. 
бінь Великий, Комарне-Бучали. Спеціалізація с. г.— землеробство 
Автошляхів — 264 км, у т. ч. з зерново-буряківничого і тварин- 
твердим покриттям — 196 км. ництво м'ясо-мол. напрямів. Пл. 
В районі — 56 заг.- освітніх, 2 муз. с.-г. угідь 1977 становила 83,1 тис. 
школи, радгосп-технікум (с. Виш- га, у т. ч. орні землі — 75,9 тис. 
ня); 60 лік. закладів, у т. ч. 5 лі- га, сіножаті й пасовища — 4,3 тис. 
карень; санаторій <Великий Лю- га. Гол. культури: озима пшени- 
бінь», 13 будинків культури, 54 ця, ячмінь, цукр. буряки, картоп- 

клуби, 4 кінотеатри, 56 кіноуста¬ 
новок, 69 б-к. У с. Вірчому Г. р. 
народився укр. драм, актор А. С. 
Шеремета. В Г. р. видається газ. 
«Серп і молот» (з 1939). 

^ М. І .Гетьман. 
ГОРОДбЦЬКИЙ РАИбН — у 
пд.-зх. частині Хмельницької обл. 
УРСР. Утворений 1923. Пл. 1,1 
тис. км2. Нас. 76,9 тис. чол. 
(1978). В районі — 76 населених 
пунктів, підпорядкованих місь¬ 
кій, селищній і 28 сільс. Радам 
нар. депутатів. Центр — м. Горо¬ 
док. Лежить у межах Подільської 
височини. Корисні копалини: вап¬ 
няки, піски, глини. Є мінеральні 
води. Гол. річки — Смотрич і 
Збруч (бас. Дністра). Грунти сірі 
та темно-сірі опідзолені, а також 
чорноземні. Розташований у лісо¬ 
степовій зоні. Під лісами (дуб, 
граб, осика, ялина, береза, ясен) — 
11,7 тис. га. Підприємства маш.- 
буд. та харч, пром-сті. Найбіль¬ 
ші з них: городоцькі верстато- 

ля, кормові. В районі — 27 кол¬ 
госпів, 3 радгоспи, райсільгосп- 
техніка з виробничим відділенням. 
Залізничні станції: Вікторія та 
Лісоводи. Автошляхів — 475 км 
(з твердим покриттям — 320 км). 
У районі — 51 загальноосв., му¬ 
зична та спортивна школи, сільс. 
профес.-тех. уч-ще, 78 лік. закла¬ 
дів, у т. ч. 9 лікарень. ЗО будинків 
культури, 42 клуби, кінотеатр, 
64 кіноустановки, 64 б-ки, музей 
історії району. В смт Сатанові — 
залишки фортеці 16—18 ст. В Г. р. 
видається газ. «Прапор Ілліча» 
(з 1931). А. І. Лісовський. 

ГОРОДбЦЬКИЙ ЦУКРбВИЙ 
ЗАВбД імені XXV з'їзду КПРС 
—підприємство цукрової промис¬ 
ловості. Розташований у м. Город¬ 
ку Хмельн. обл. До складу Г. ц. з. 
входять два цукр. з-ди. Перший 
збудовано 1839, другий введено 
в дію 1952. В 1957 з-ди об’єдна¬ 
но. Потужність обох заводів 1977 
становила 6,6 тис. т переробки 
цукр. буряків на добу (1-й з-д — 
1.5 тис. т, 2-й з-д — 5,1 тис. т). 
Осн. продукція: цукор-пісок, кор¬ 
мова патока та сухий жом. У 
1977 на комбінаті перероблено 
841,2 тис. т буряків, вироблено 
68.5 тис. т цукру-піску, 7,5 тис. 
т жому, 37,7 тис. т кормової 
патоки (1965 — відповідно 93,1 
тис. т, 5,1 тис. т, 25,5 тис. т). На 
Г. ц. з. механізовано трудомісткі 
виробничі процеси; автоматизова¬ 
но процеси живлення парових кот¬ 
лів, роботу мірників сирового ди¬ 
фузійного соку, регулювання тем¬ 
пературного режиму нагрівання 
соків тощо. О. Я. Виньковецький. 
ГОР О Д бЦ ЬКО-ЗД бВБ ИЦЬКА 
КУЛЬТУРА — археологічна куль¬ 
тура кінця 3-го — 1-ї чверті 2-го 
тис. до н. е., пам’ятки якої пошире¬ 
ні на території Ровенської, Волин¬ 
ської, частково Львівської областей 
і Пд.-Сх. Польщі. Назва культури 
походить від назв сіл Городок 
Ровенського р-ну і Здовбиця 3дол- 
бунівського р-ну Ровенської обл., 
поблизу яких виявлено поселення 
цієї культури. Носієм Г.-з. к. бу¬ 
ла одна з груп племен шнурової 
кераміки культури. Г.-з. к. по¬ 
діляється на ранній (городоцький) 
і пізній (здовбицький) етапи. При 
розкопках пам’яток Г.-з. к. від¬ 
крито залишки наземних жител 
і поховання в курганах, ямах і 
кам’яних гробницях, знайдено по¬ 
суд, оздоблений шнуровим ор¬ 
наментом, кам’яні й кістяні зна¬ 
ряддя, мідні прикраси. Заняття 
племен Г.-з. к.— скотарство, зем¬ 
леробство, виготовлення крем’я¬ 
них знарядь для власних потреб і 
для обміну. Г.-з. к. була осн. ком¬ 
понентом пізніших комарівської 
культури і тшинецької культури. 

І. К. Свешников. 
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ГбРОДСЬК, Городеськ — давньо¬ 
руське місто на березі р. Тетерева 
поблизу сучасного с. Городського 
Коростишівського р-ну Житомир¬ 
ської обл. Вперше згадується в 
Іпатіївському літописі під 1257. 
Археол. дослідження Г. провади¬ 
лися 1936, 1946—47, 1955—58. 
Відкрито 3 городища та 4 могиль¬ 
ники. При розкопках <Малого го¬ 
родища» й городища < Червона 
гора» виявлено залишки житло¬ 
вих і ремісничих зрубних будівель, 
зернові ями, залізоплавильні гор¬ 
на, знайдено землеробські зна¬ 
ряддя, побутові речі, зброю тощо. 
Центром Г. було городище «Вали» 
(11—13 ст.), оточене земляним ва¬ 
лом, внутр. частина якого скла¬ 
далася з двох рядів дерев’яних 
клітей-зрубів. Під руїнами знай¬ 
дено коси, серпи, сокири, ножі, 
замки, точильні бруски, жорна, 
глиняний кружальний посуд, об¬ 
горіле зерно пшениці, ячменю та 
ін. культур, а також прикраси з 
бронзи, сріола й скла. До городи¬ 
ща прилягав неукріплений посад, 
у якому жили ремісники. При роз¬ 
копках його було знайдено залізо¬ 
плавильні горна, піч для випалю¬ 
вання посуду. Г. був одним з цент¬ 
рів давньорус. металургії, його на¬ 
селення займалося видобуванням 
і обробкою заліза, гончарством, 
ювелірною справою, с. г. Місто 
зруйноване під час монголо-тат. 
навали. 
ГОРОДСЬК<ЗЙ Яків Зіновійович 
[11 (23). X 1898, Катеринослав, 
тепер Дніпропетровськ — 5.1 1966, 
Київ] — російський рад. письмен¬ 
ник. Член КПРС з 1926. Учасник 
Великої Вітчизн. війни. Почав 
друкуватися 1916. Автор збірок 
віршів: «Моя країна» (1935), «До¬ 
рога на Ірпінь» (1936), «Зелене 
листя» (1938), «Зброя» (1942), «По¬ 
вернення» (1946) та ін.; п’єс: 
«Залізна бригада» (1933), «Остан¬ 
ній раунд» (1935). Перекладав 
рос. мовою вірші Т. Шевченка, 
І. Франка, Лесі Українки, М. 
Рильського, В. Сосюри. 
Те.: Киевские стихи. К., 1958; Отступ- 
ление смерти. К., 1968; У к р. 
п е р е к л.— Поезії. X., 1934. 
ГОРОДЦОВ Василь Олексійович 
[11 (23).III 1860, с. Дубровичі, те¬ 
пер Рязанського р-ну Рязанської 
обл.— З.ІІ 1945, Москва] — ро¬ 
сійський рад. археолог, засл. діяч 
науки РРФСР (з 1943). Член Ко¬ 
муністичної партії з 1938. З 1918 — 
професор Моск. ун-ту. Вивчав 
пам’ятки різних епох — від палео¬ 
літу до середньовіччя. Склав пе¬ 
ріодизацію бронзового віку Сх. 
Європи. Провів значні археол. 
дослідження на Полтавщині, Хар¬ 
ківщині й Донеччині. Нагородже¬ 
ний орденом Леніна. 
Літ.: Крупнов Е. И. О жизни и науч- 
ной деятельности В. А. Городцова. 
В кн.: Советская археология, т. 25. 
М., 1956., 
ГОРОЖАНКІН Іван Миколайович 
[16 (28). VIII 1848, Воронеж — 
7 (20).XI 1904, Москва 1 — росій¬ 
ський ботанік. Професор (з 1881) 
Моск. ун-ту; основоположник по¬ 
рівняльно-морфологічного . напря¬ 
му у вітчизн. ботаніці. Дослідив 
статевий процес у хвойних, вперше 
описав плазмодесми; запровадив 
поняття архегоніальні рослини 
як окрему таксономічну одиницю; 

вивчав морфологію зелених водо¬ 
ростей. Створив моск. морфологіч¬ 
ну школу ботаніків. 
ГОРОСКОП (грец. фооохояоб, від 
<5ра — час, тривалість і сгхолєсо — 
спостерігаю) — таблиця для «про¬ 
віщання долі» людини й майбут¬ 
ніх подій, яку «визначають» на 
основі розміщення небесних сві¬ 
тил у момент народження людини 
чи на початку якої-небудь події. 
Одна з форм марновірства. Див. 
також Астрологія. 
ГОРОСУВ, Горосов — герой укра¬ 
їнських нар. фантастичних казок. 
Як і Вернигора, Г. уособлював со¬ 
бою велетня, здатного пересувати 
гори; втілення нар. ідеалу величі 
людської праці. Побратим Коти¬ 
горошка, Випийморя й Ломиліса. 
ГОРОТЕЛГЯ (від грец. шра — 
час, тривалість і тєХос — здійс¬ 
нення, завершення) — звичайний 
середній темп еволюційного про¬ 
цесу. Характерний для еволюції 
багатьох груп організмів (напр., 
для хижих ссавців, деяких чере¬ 
воногих молюсків та ін.). Див. та¬ 
кож Брадителія. 
ГОРОУТВОРЕННЯ — сукупність 
внутрішніх і зовнішніх геологічних 
процесів, що спричинюють утво¬ 
рення гір. Г. пов’язане з тектоно- 
магматичними перетвореннями в 
мантії та земній корі, що зумов¬ 
люють підняття окремих ділянок 
земної поверхні. 
Причиною таких піднять, як вва¬ 
жають, можуть бути збільшення 
щільності й об’єму верхньої ман¬ 
тії, дегазація мантії, метамор¬ 
фізм осадочних гірських порід, 
переміщення плит земної кори і 
верхньої мантії тощо. 
На ранніх етапах Г. провідна роль 
належить внутр. процесам {тек¬ 
тонічним рухам і вулканізмові), 
на пізніших — зовнішнім (дену¬ 
дації, ерозії, вивітрюванню тощо). 
На відміну від внутрішніх, ство¬ 
рюючих, зовн. процеси — руйнів¬ 
ні. Згасання тектонічної й маг¬ 
матичної активності свідчить про 
старіння гір, які поступово руй¬ 
нуються. 
Залежно від переважання того чи 
ін. гороутворюючого процесу роз¬ 
різняють тектонічні, вулканічні 
й денудаційні гірські споруди (див. 
Гори). Гороутворюючі процеси 
охоплюють різні типи земної ко¬ 
ри. На місці геосинкліналей утво¬ 
рюються складчасті гірські спору¬ 
ди (Карпати, Кавказ), на плат¬ 
формах — епіплатформені гори зі 
слабо виявленою складчастістю 
(Становий хр., плато Колорадо та 
ін.). На океанічній корі виникають 
серединно-океанічні (Серединно- 

Атлантичний хребет), брилові (хр. 
Ломоносова та ін.) хреоти та острів¬ 
ні дуги (Курильська, Алеутська). 
Вулканічні гори утворюються на 
корі як материкового (напр., Ве- 
зувій), так і океанічного (вулкани 
Мауна-Кеа, Мауна-Лоа на Гавай- 
ських о-вах) типів. Г. супроводить¬ 
ся формуванням родовищ корисних 
копалин: на підняттях — метале¬ 
вих, у передгірних прогинах — 
нафти й газу. Ю. М. Довгаль. 
ГОРОХ (РІ5ііт) — рід однорічних 
і багаторічних трав’янистих рос¬ 
лин родини бобових. Стебло слан¬ 
ке або прямостояче заввишки 15— 
250 см. Листки складні, парнопе¬ 
ристі, закінчуються вусиками. 
Квітки різного кольору — від бі¬ 
лого до пурпурово-фіолетового. 
Плід — біб. 6 видів, поширених 
переважно в Середземномор’ї і 
Передній Азії. В СРСР 6 видів, у 
т. ч. в УРСР — 3, з них у культу¬ 
рі 2: Г. посівний і Г. польовий, або 
пелюшка. Найважливіше госп. 
значення має Г. посівний 
(Р. заііушп) — цінна зернобобова 
культура, містить білки, 20—48% 
крохмалю, 4—10% цукрів, жир, 
клітковину, золу, каротин, вітамі¬ 
ни В|, В2, С та ін. Зерно Г. спожи¬ 
вають недостиглим, вареним, кон¬ 
сервованим (зелений горошок), пе¬ 
реробляють на борошно — цінний 
концентрований корм для с.-г. 
тварин (табл.). Урожайність на 
Україні 18—25 ц/га, в передових 
г-вах ЗО—40 ц/га. На Україні по¬ 
ширені районовані сорти (табл.). 
В УРСР посівна площа Г. 1977 
становила 886 тис. га. 
Літ.: Чорнобривенко С. И. Зернобобо- 
вьіе культури на Украине. К.—X., 
1947; Федотов В. С. Горох. М., 1960; 
Генералов Г. Ф., Шалаєв М. С. Сор¬ 
ти і агротехніка зернобобових. К., 
1961; Шульга М. С. Горох. К., 1971; 
Макапіева Р. X. Горох. Л., 1973. 
ГОРОХ ІВ — місто Волинської 
обл. УРСР, райцентр, на р. Липі 
(бас. Дніпра), за 9 км від заліз¬ 
ничної ст. Горохів. Уперше згаду¬ 
ється в Іпатіївському літописі 
під 1240. Входив до складу Га¬ 
лицько-Волинського князівства. 
В 2-й пол. 14 ст. Г. загарбала фе¬ 
од. Литва, після Люблінської унії 
1669 — шляхет. Польша. Після 
3-го поділу Польщі (1795) воз¬ 
з’єднаний з Росією. В липні 1919 
Г. загарбали білополяки. За Ризь¬ 
ким мирним договором 1921 відій¬ 
шов до Польщі. В 1939 Г. в складі 
Зх. України було возз’єднано з 
УРСР. З 1939 — місто. Під час 
Великої Вітчизн. війни в період 
тимчасової нім.-фашист, окупації 
міста (26.VI 1941 —18.VI 1944) в 
районі Г. діяли загони партизан- 

Хімічний склад (%) і кормова цінність гороху 

Азотисті Безазо- речовини Кліт- тисті 
Корми Вода Жир кови- екстрак¬ Зола 
з гороху на тивні 

теїн білки речовини 

ГОРОХІВ 

Районовані 
сорти гороху 
на Україні 
в 1979 

Беладонна 136 
Віола 

Ворошиловградський 29 
Глоріоза поліпшений 
Горьковський 186 

Зерноградський 
Кубанець 1126 

Льговський 
зеленозерний 
Миронівський 186 

Невиснажний 195 

Неосипаючий 1 

Овочевий 76 

Одеський 58 

Рамонський V 
Ранній 
грибовський 11 
Ранній 
консервний 20/21 
Союз 10 

Узбецький 71 

Укісний 1 

Уладівський 6 

Уладівський 9 

Уладівський 10 

Уладівський ювілейний 
Харківський 74 

Харківський 131 

Чернігівський 190 

Чудовий 240 

Кормових 
одиниць, 
у 100 г 
корму 

Перетрав¬ 
ного про¬ 

теїну, 
у 100 г 
корму 

Зерно 13,6 22,2 19,8 1,9 

Солома 15,6 7,4 6,8 1,7 

Сіно 16,2 16,6 11,5 3,0 

Полова 14,9 7,1 6,1 2.1 

Зелена маса 80,9 3,9 2,8 0,6 

Силос 80,5 2,9 1.6 1,0 

5,4 54,1 2,8 114,8 19,5 

33,0 37,9 5,0 30,0 3,5 

24,5 32,3 7,4 49,5 12,8 

35,1 34,6 6,2 51,0 3,5 

3,2 9,6 1,8 16,0 2,8 

5.5 8.3 1,8 15,0 2,0 
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ГОРОХІВКА 

Горохівка річкова. 

Горсти: 
/ — одноступінчастий; 
2 — багатоступінчастий. 

Гортензія великолиста. 

1 

Гортань людини: 
1 — надгортанник; 2 — 
під 'язиково - щитовидна 
перетинка; З — черпа¬ 
куваті хрящі; 4— голо¬ 
сова зв’язка; 5 — по¬ 
рожнина гортані; 6 — 
порожнина трахеї; 7 — 
персневидні хрящі; 
Я — щитовидний хрящ. 

ських з'єднань П. П. Вершигори і 
М. І. Наумова. В місті — ливарно- 
мех., 2 цегельні, первинного вино¬ 
робства з-ди, хлібокомбінат, ліс¬ 
ництво, міжколг. буд. орг-ція, 
райсільгосптехніка, комбінат по¬ 
бутового обслуговування. Радгосп- 
технікум, 2 заг.-освітні і музична 
школи; 3 лік. заклади, в т. ч. лі¬ 
карняний комплекс. Будинок куль¬ 
тури, кінотеатр, 2 бібліотеки. Ме¬ 
моріальний комплекс Холм Слави 
(1967) з Музеєм Слави. 
ГОРОХІВКА (Різісііит) — рід 
двостулкових молюсків. Раковина 
дуже маленька (довж. 2—10 мм), 
овальна або клиноподібна, верхів¬ 
ка наближена до заднього краю. 
Поширені по всій земній кулі. 
Живуть у прісних водоймах пов¬ 
сюди ( в ріках, озерах, ставках, 
болотах, печерних водах тощо). 
У фауні СРСР — 25 видів, у т. 
ч. УРСР — 11, з них звичайні; 
Г. річкова (Р. атпісит), 
блискуча (Р. піїісіит), боло¬ 
тяна (Р. сазегіапиш). Г. є кор¬ 
мом для деяких риб. У викопному 
стані відомі з еоцену. 

А. Л. Путь. 
ГОРбХІВСЬКИЙ РАЙОН — на 
Пд. Волинської обл. УРСР. Утво¬ 
рений 1940. Пл. 1,1 тис. км2. Нас. 
64,6 тис. чол. (1978). У районі — 
96 населених пунктів, підпорядко¬ 
ваних 2 міським, 2 селищним і 
24 сільс. Радам народних депутатів. 
Центр — м. Горохів. Лежить у ме¬ 
жах Волинської височини. Корисні 
копалини: торф, крейда, пісок, 
глина. Найбільші річки: Липа і 
Стир (бас. Дніпра). Грунти чорно¬ 
земні, сірі і темно-сірі опідзолені. 
Розташований у лісостеповій зоні. 
Ліси (дуб, ясен, сосна, береза, 
граб, осика) займають 11,1 тис. га. 
Найбільші підприємства: горо- 
хівські цукрокомбінат, маслосиро¬ 
робний, плодоконсервний і ливар- 
но-мех. з-ди. Килимарство, гон¬ 
чарний шюмисел. Комбінат побу¬ 
тового обслуговування (м. Горо¬ 
хів) і 4 будинки побуту. Спеціалі¬ 
зація с. г. — землеробство буря¬ 
ківничо-зернового й тваринництво 
молочно-м’ясного напрямів. С.-г. 
угіддя 1977 становили 82,7 тис. га, 
в т. ч. орні землі — 74,6 тис. га. 
Гол. культури: пшениця, ячмінь, 
цукр. буряки, картопля. В Г. р.— 
22 колгоспи, 2 радгоспи, райсіль¬ 
госптехніка. Залізничні станції: 
Горохів, Сенкевичівка, Брани, Зви- 
няче. Автошляхів — 377 км, у т. ч. 
з твердим покриттям — 250 км. 
У районі — 76 заг.-освітніх, му¬ 
зична та спортивна школи, зоотех¬ 
нічний технікум (м. Берестечко), 
радгосп-технікум (м. Горохів), 84 
лік. заклади, в т. ч. 2 лікарні, 29 
будинків культури, 56 клубів, кіно¬ 
театр, 87 кіноустановок, 69 б-к. 
Музеї: історичний (Берестечко) та 
революц. і бойової слави (Горохів). 
Архіт. пам’ятки: в м. Берестеч¬ 
ку — Троїцький костьол та дзвіни¬ 
ця (1711); в селах Вільхівці, Ква¬ 
сові. Підбереззі та ін.— дерев’яні 
церкви (17—18 ст.). У Г. р. вида¬ 
ється газ. «Будівник комунізму» 
(з 1939). А. Д. Семерей. 
ГО РОХО В Атсь КИ И Ярослав 
Борисович (17.ЇХ 1925, м. Олек¬ 
сандрія, тепер Кіровоградської 
обл.— 28.V 1976, Київ) — укра¬ 
їнський рад. хімік, чл.-кор. АН 

УРСР (з 1972). Член КПРС з 1947. 
У 1950 закінчив Київ. ун-т. З 1950 
працював в Ін-ті фіз. хімії ім. 
Л. В. Писаржевського АН УРСР. 
Осн. праці присвячені гетероген¬ 
ному каталізу. Дослідив законо¬ 
мірності кінетики, макрокінетики 
та механізму неповного окислення 
вуглеводнів у газовій і рідинній 
фазах, вплив будови олефінів на 
їхню адсорбційну і реакційну 
здатність, зв’язок між каталітич¬ 
ними й електрофіз. властивостями 
каталізаторів, фотокаталітичне 
окислення вуглеводнів. Нагород¬ 
жений орденом Вітчизняної війни 
2-го ступеня, медалями. 

„ К. М. Холявенко. 
ГОРОХбВСЬКА Марія Кіндра- 
тівна (н. 17.Х 1921, м. Євпато¬ 
рія) — українська рад. гімнаст¬ 
ка, засл. майстер спорту (з 1952). 
Абсолютна олімпійська чемпіонка 
(1952) з спортивної гімнастики. Аб¬ 
солютна чемпіонка СРСР (1951— 
52); чемпіонка СРСР (1948—54) з 
окремих видів спортивної гімнас¬ 
тики. Виступала 1951—56за«Буді- 
вельник» (Харків). Нагороджена 
орденом Трудового Червоного Пра¬ 
пора. 
ГОРОХУвАтка — річка в Київ¬ 
ській обл. УРСР, ліва притока 
Росі (бас. Дніпра). Довж. 53 км, 
площа бас. 489 км2. Використову¬ 
ють для зрошування і риборозве¬ 
дення . 
ГОРбШОК (Уісіа) — рід бата 
торічних, рідше однорічних трав’¬ 
янистих рослин род. бобових. Ли¬ 
стки парноперистоскладні. Квітки 
по 1 або 2—3 в пазухах листків 
або зібрані в китиці. Понад 160 
видів, поширених переважно в Пн. 
півкулі. В СРСР — 83 види, в 
т. ч. в УРСР — ЗО, майже всі 
вони — кормові рослини, з них 
З види в культурі. Найбільше зна¬ 
чення має Г. посівний, або 
вика (V. заііуа). Культивують і 
Г. озимий, або волоха¬ 
тий (V. уіііоза), та Г. п а н н ен¬ 
ський (V. раппопіса) — одноріч¬ 
ні кормові рослини. 
ГбРСТ (нім. Ногзі, букв.—гніздо) 
— тектонічна форма порушення 
залягання гірських порід. Являє 
собою переважно видовжену, від¬ 
носно підняту ділянку земної ко¬ 
ри, обмежовану опущеними по лі¬ 
ніях скидів ділянками. Розрізня¬ 
ють Г. прості, або одноступінчасті 
(обмежовані двома скидами), та 
багатоступінчасті (з кількома ски¬ 
дами). Г. виявлені в рельєфі і 
вигляді гір (Алтай, Тянь-Шань 

тощо), іноді вони знівельовані 
пізнішими геол. процесами і їх 
можна встановити лише за харак¬ 
тером залягання гірських порід. 
ГОРТАННІ МІШКЙ — випини 
слизової оболонки гортані у дея¬ 
ких ссавців; беруть участь в утво¬ 
ренні голосу (як резонатори). Доб¬ 
ре розвинені парні Г. м. у люди¬ 
ноподібних мавп, є в осла, коня, 
тапіра та деяких зубатих китопо¬ 
дібних. У куниці, більшості мавп, 
деяких беззубих китоподібних, 
антилоп та ін. іноді утворюється 
ще й непарний Г. м. Особливо роз¬ 
винені Г. м. у мавп ревунів, крики 
яких чути за кілька кілометрів. 
ГОРТАНЬ, горлянка — початко¬ 
вий відділ трахеї в наземних хре¬ 
бетних тварин і людини. Склада¬ 
ється з хрящів, з’єднаних рухомо 
зв'язками і м'язами. Порожнина 
Г. вистелена зсередини слизовою 
оболонкою. Г. проводить повітря 
з глотки в трахею (при вдихові) 
і назад; надгортанником закри¬ 
ває вхід до трахеї при ковтанні; 
у ссавців Г. є. частиною голосового 
апарата. 
ГОРТЕНЗІЯ, гідрангія (Нубгап- 
§іа) — рід рослин родини гор- 
тензієвих. Кущі, зрідка дерева. 
Листки супротивні або розташо¬ 
вані кільчасто по 3, з зубчастими 
краями. Квітки зібрані в щитки 
або волоті. Плід — коробочка. 80 
видів, поширених у Пд. і Пн. 
Америці і в Сх. Азії. Розводять Г. 
заради великих, красивих суцвіть. 
В СРСР, у т. ч. УРСР, у садах 
і парках вирощують Г. воло¬ 
тисту (Н. рапісиїаіа), Г. ч е - 
р е ш ч а т у (Н. реііоіагіз), Г. 
променеву (Н. габіаїа) та 
ін., а в оранжереях для вигонки 
квітів — Г. великолисту, 
або садову (Н. тасгорЬуІІа). 
Квітки у Г. великолистої рожеві, 
білі або червоні. Т. М. Черевченко. 
ГбРТОБАДЬ — національний парк 
в Угорщині, на лівому березі 
р. Тиси, в межах Середньодунай- 
ської рівнини. Пл. 52 тис. га. 
Створений 1973 для вивчення й 
охорони природних ландшафтів 
найбільшого степового масиву 
Центр. Європи. Переважає сухо¬ 
любна рослинність на деградова- 
них чорноземах та галофітна на 
солонцях і солончаках. З тварин 
в Г. водяться ховрах, тхір, полів¬ 
ки, ласка, а також куріпка, пере¬ 
пілка, жайворонок, боривітер. 

О. К. Ющенко. 
ГОР?ЦЬКІВСЬКИЙ РОЗСТРІЛ 
1907 — розправа австрійської вла¬ 
ди над селянами в с. Горуцькому 
(тепер с. Гірське Миколаївського 
р-ну Львівської обл.). Під тиском 
революц. боротьби трудящих Ав¬ 
стро-Угорщини, під впливом рос. 
революції 1905—07 в країні було 
введено новий виборчий закон. 
Однак він позбавляв виборчого 
права багатьох трудящих україн¬ 
ців, усіх жінок. Під час вибо¬ 
рів 24.V на виборчій дільниці в 
с. Горуцькому зібралося бл. 1 тис. 
селян-виборців сіл Раделичі, Ли- 
півці та ін. Селяни замість місц. 
поміщика висунули кандидатами 
в депутати до рейхсрату своїх 
представників. Влада застосува¬ 
ла проти селян зброю: 4 чол. було 
вбито, 9 — тяжко поранено. Ці по¬ 
дії стали поштовхом до заворушень 
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у Дрогобицькому й Турківському 
повітах. 
ГОРЧАКбВ Олександр Кирило- 
вич [1(14). VII 1900, м. Єкате¬ 
рино дар, тепер Краснодар — 11. 
VIII 1960, Київ] — український 
рад. хірург, засл. діяч науки УРСР 
(з 1954). Член КПРС з 1949. За¬ 
кінчив Харків, мед. ін-т (1924). 
Працював асистентом і доцентом 
2-го Харків, мед. ін-ту (1933—41). 
З 1950 — професор Київ, стомато¬ 
логічного ін-ту, з 1954 — Київ, 
мед. ін-ту. Праці Г. присвячені 
проблемі шоку й хірургічному лі¬ 
куванню ендокринних захворю¬ 
вань, зокрема щитовидної залози 
і надниркових залоз. Нагородже¬ 
ний орденом Леніна, ін. орденами, 
медалями. 
ГОРЧАКбВ Олександр Михайло¬ 
вич [4 (15).VII 1798, Хаапсалу — 
27.11 (11.III) 1883, Баден-Баден, 
поховано в Петербурзі] — російсь¬ 
кий держ. діяч, дипломат, канцлер 
(з 1867), князь. В 1856—82 — мі¬ 
ністр закорд. справ. Активно захи¬ 
щав інтереси Росії на Віденській 
конференції 1855 (див. Кримська 
війна 1853—56). На Лондонській 
конференції 1871 добився ліквіда¬ 
ції статті Паризького мирного 
договору 1856 про обмеження су¬ 
веренітету Росії на Чорному м. 
Очолював рос. делегацію на Бер¬ 
лінському конгресі 1878. 
ГОРЧАКбВА Галина Олександ¬ 
рівна (н. 18.VIII 1925, с. Жихар 
Харків, обл., тепер ввійшло у ме¬ 
жі м. Харкова) — український 
рал. лікар-біохімік і курортолог, 
професор (з 1970), засл. діяч нау¬ 
ки УРСР (з 1979). Член КПРС з 
1957. У 1947 закінчила Харків, 
мед. ін-т. З 1966 — директор 
Одес. н.-д. ін-ту курортології. Пра¬ 
ці Г. присвячені біохімії мікробів, 
одержанню алергенів, вивченню 
механізмів діяння на організм 
людини природних лікувальних 
факторів, організації курортоло¬ 
гічної справи. Нагороджена орде¬ 
ном Трудового Червоного Прапора, 
медаллю. 
ГОРШКбВ Андр ій Андрійович 
[22.IX (4.Х) 1898, с. Нікольське, 
тепер Камишловського р-ну Сверд- 
ловської обл.— 12.IV 1972, Київ] 
— рад. вчений у галузі ливарного 
виробництва, чл.-кор. АН УРСР 
(з 1957), засл. діяч науки і техні¬ 
ки УРСР (з 1969). Член КПРС з 
1953. Закінчив Уральський полі- 
тех. ін-т (1926), викладав у ньому 
(1937—57). Перший директор 
(1958—62) Ін-ту ливарного вироб¬ 
ництва (тепер Ін-т проблем лит¬ 
тя) АН УРСР. Створив курс 
«Теоретичні і технологічні основи 
ливарного виробництва» (1947). 
Удосконалив технологію виготов¬ 
лення чавунних вагонних коліс, 
досліджував проблеми модифіку¬ 
вання чавуну, використання бен¬ 
тонітів у формувальних сумішах 
тощо. Нагороджений орденами 
Леніна, «Знак Пошани», медаля¬ 
ми. Держ. премія СРСР, 1950. 
ГОРІІЖбВ Сергій Георгійович 
[н. 13 (26).II 1910, м. Кам’янець- 
Подільський, тепер Хмельницької 
обл.] — рад. військ, діяч, Адмі¬ 
рал флоту Рад. Союзу (1967), 
Герой Рад. Союзу (1965). Член 
КПРС з 1942. На флоті з 1927. В 
1941 закінчив курси при Військ.- 

мор. академії. З жовтня 1941 — 
команд. Азовською військ, фло¬ 
тилією, з серпня 1942 — заст. 
команд. Новорос. оборонним райо¬ 
ном, з листопада 1942 — команд. 
47-ю армією. З 1943 — команд. 
Азовською, з 1944 — Дунайською 
військ. флотиліями. З січня 
1945 — команд, ескадрою, з 1948— 
нач. штабу, з 1951 — команд. 
Чорномор. флотом. У 1955 — пер¬ 
ший заст. головнокоманд., з січ¬ 
ня 1956 — головнокоманд. ВМФ і 
заст. міністра оборони СРСР. На 
XXII—XXV з’їздах КПРС обирав¬ 
ся членом ЦК КПРС. Депутат 
Верховної Ради СРСР 4—10-го 
скликань. Нагороджений 6 ордена¬ 
ми Леніна, орденом Жовтневої 
Революції, 4 орденами Червоного 
Прапора, ін. орденами, медалями. 
ГОРЮНбВ Сергій Кіндратович 
[25.IX (7.Х) 1889, с. Ушаковка, 
тепер Атяшевського р-ну Мор¬ 
довської АРСР — 2.Х 1967, Київ] 
— рад. військ, діяч, генерал-пол¬ 
ковник авіації (1944), Герой Рад. 
Союзу (1945). Член КПРС з 1920. 
В Рад. Армії з 1918. Учасник гро¬ 
мадян. війни. В 1932 закінчив 
Військ.-повітр. академію. Брав 
участь у боях у районі оз. Хасан 
(1938), рад.-фінл. війні 1939 — 
40. Під час Великої Вітчизн. війни 
1941—45 командував ВПС фронту, 
напряму та повітр. армією в складі 
Пд., Пн.-Кавказ, і 2-го Укр. фрон¬ 
тів. Після війни — на командних 
посадах у Рад. Армії. З 1956 — 
у відставці. Нагороджений 2 орде¬ 
нами Леніна, 5 орденами Червоного 
Прапора, ін. орденами, медалями. 
ГОРіЬЧІ СЛАНЦІ — тверда горю¬ 
ча корисна копалина, що склада¬ 
ється переважно з мінеральної ре¬ 
човини (70—90% ) і частково з ор¬ 
ганічної (10—30%) речовини. Мі¬ 
неральна речовина представлена 
кальцитом, доломітом, гідрослю- 
дами, монтморилонітом, каоліні¬ 
том, польовими шпатами, кварцом, 
піритом тощо. До складу органіч. 
речовини входять гол. чин. решт¬ 
ки найпростіших водоростей. Колір 
коричнювато-сірий або оливково- 
сірий. Утворюються на дні водойм 
при розкладанні органічних реш¬ 
ток без доступу кисню. В СРСР 
родовища Г. с. відомі в РРФСР 
(Куйб. та Ленінгр. області, За¬ 
байкалля та ін.), в Ест. РСР, 
БРСР, на Україні (зокрема в Кар¬ 
патах) та в ін. районах. Викори¬ 
стовують як енерг. паливо та для 
одержання горючих газів, бензину, 
гасу, мастил, парафіну, фено¬ 
лу, буд. матеріалів. Див. також 
Сланці. 
ГОР&ШКІН Микола Іванович 
[18.XI (1.ХІІ) 1915, с. Шарапкине, 
тепер м. Свердловськ Ворошилов- 
градської обл.— 12. XI 1945] — 
рад. військовослужбовець, гвардії 
майор, двічі Герой Рад. Союзу 
(1944, 1945). Член Комуністичної 
партії з 1943. В Рад. Армії з 1937. 
Під час Великої Вітчизн. війни 
1941—45 як командир роти, ба¬ 
тальйону і заст. командира полку 
воював на Пд.-Зх., Брянському, 
Сталінградському і 1-му Укр. 
фронтах. Відзначився при форсу¬ 
ванні Дніпра й Одеру. Нагород¬ 
жений орденом Леніна, 2 орденами 
Червоного Прапора, орденом Олек¬ 
сандра Невського, медалями. 

горДчкін Василь Прохорович 
[17 (29).І 1868, с. Викса, тепер 
Горьковської обл.— 21.IX 1935, 
Москва] — рад. учений, заснов¬ 
ник науки про с.-г. техніку, по¬ 
чесний член АН СРСР (з 1932) і 
дійсний член ВАСГНІЛ (з 1932). 
Закінчив фіз.-матем. факультет 
Моск. ун-ту (1890) і Моск. вище 
технічне училище (1894). З 1896 
викладав курс «С.-г. машини і дви¬ 
гуни» в Моск. с.-г. ін-ті. В 1919— 
20 — ректор Петровської (тепер 
Тімірязєвської) с.-г. академії, 
1929 — директор Всесоюзного ін-ту 
с.-г. механіки (згодом — с.-г. ма¬ 
шинобудування). 
ГбРЬКИЙ Максим [літ. псевд. 
Пєшкова Олексія Максимовича; 
16 (28). III 1868, Нижній Новгород, 
тепер Горький — 18.VI 1936, Гор- 
ки, під Москвою, похований у Мо¬ 
скві на Красній площі] — російсь¬ 
кий рад. письменник, основополож¬ 
ник літератури соціалістичного 
реалізму. Родоначальник рад. 
л-ри. Н. в сім’ї столяра. Рано 
втратив батьків. З 11 років змуше¬ 
ний піти «в люди»; працював 
«хлопчиком» у крамниці, вантаж¬ 
ником, пекарем тощо; глибоко пі¬ 
знав життя тогочасної Росії. В 
1884—88 відвідував революц. гурт¬ 
ки. Учасник революц. пролет. ру¬ 
ху, першої рос. революції. Тричі 
був заарештований (1889, 1901, 
1905). Співробітничав у більшо¬ 
вицьких газетах «Звезда» і «Прав¬ 
да». В 1915 заснував журн. «Лето- 
пись». У період підготовки і про¬ 
ведення Великої Жовтн. соціалі- 
стич. революції Г. недооцінював 
організуючу силу партії, революц. 
пролетаріату, можливість союзу 
його з селянством, побоювався на¬ 
тиску анархо-індивідуалістичної 
дрібновласницької стихії. Позбу¬ 
тися цих помилок Г. допоміг 
В. І. Ленін, який відіграв велику 
роль в ідейному і творчому зро¬ 
станні письменника. В перші роки 
після перемоги Великої Жовтн. 
соціалістич. революції Г. проводив 
напружену громадську і літ. роботу 
як один з керівників літ.-худож. 
життя країни. Восени 1921 за 
порадою і при сприянні В. І. Ле¬ 
ніна виїхав за кордон на лікуван¬ 
ня; з 1924 жив в Італії (Соррен- 
то). В 1931 повернувся на батьків¬ 
щину. Був організатором і голо¬ 
вою 1-го Всесоюзного з’їзду рад. 
письменників (1934). З 1934 очолю¬ 
вав Спілку письменників СРСР. 
Брав участь в організації міжнар. 
антифашист, конгресів. Почав дру¬ 
куватися 1892 (оповідання «Макар 
Чудра»). У зб. «Нариси і оповідан¬ 
ня» (т. 1—3, 1898—99) показав 
загнивання тодішнього суспільно¬ 
го ладу, відобразив наростання 
пролет. революц. руху в Росії. В 
романах «Фома Гордєєв» (1899), 
«Троє» (1900) критикував капіта¬ 
лізм з пролет. позицій, виступав 
проти анархічного бунтарства оди¬ 
наків; у п’єсі «Міщани» (1901) ви¬ 
крив бурж. ідеологію, створив об¬ 
раз революціонера-робітника, у 
п’єсі «На дні» (1902) змалював до¬ 
лю людей «дна», розвінчав псев- 
догуманізм. П’єси «Дачники» 
(1904), «Діти сонця», «Варвари» 
(обидві — 1905) — з життя рос. 
інтелігенції. П’єса «Вороги» та 
роман «Мати» (1906), який високо 
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оцінив В. І. Ленін,— про зростан¬ 
ня революц. свідомості мас, бо¬ 
ротьбу рос. пролетаріату. Г. в 
своїй творчості показував прирече¬ 
ність і, розклад рос. буржуазії, 
викривав ренегатство бурж. інте¬ 
лігенції, «філософію»- провінцій¬ 
ного міщанства (п’єси «Останні», 
1908; «Васса Желєзнова», 1910; 
«Зикови», 1913; повісті: «Городок 
Окуров», 1909; «Життя Матвія 
Кожем’якіна», 1910—11). Новим, 
вищим етапом літ. діяльності Г. є 
його післяжовтнева творчість. Він 
написав серію літ. портретів — 
спогадів про письменників (Л. Тол- 
стого, В. Короленка, Л. Андрєєва, 
С. Єсеніна), діячів революц. руху 
(Л. Красіна, Камо), нарис «В. І. 
Ленін», завершив автобіографічну 
трилогію («Дитинство», 1912—13; 
«В людях», 1914) романом «Мої 
університети» (1922). Худож. уза¬ 
гальненням історії трьох поколінь 
рос. буржуазії є твір «Діло Артамо- 
нових» (1925). В епопеї «Життя 
Клима Самгіна» (4 тт., 1925—36) 
правдиво відтворив життя Росії 
за 40 років на шляху до Великого 
Жовтня. У п’єсі «Єгор Буличов 
та інші» (1933) показав немину¬ 
чість загибелі бурж. світу і пере¬ 
моги соціалістичної революції. В 
публіцистичних статтях, нарисах 
(зб. «По Союзу Рад», «Оповідан¬ 
ня про героїв»), п’єсі «Сомов та 
інші» (1931) стверджував успіхи 
соціалістичного будівництва в 
країні, виступав на захист миру, 
демократії й соціалізму. Г.— літ. 
критик й теоретик л-ри. У зб. «Про 
літературу» (1937, посмертно) об¬ 
грунтовано принципи соціалістич¬ 
ного реалізму, розроблено осн. 
проблеми марксистсько-ленінсь¬ 
кої естетики. 
Життя і творчість Г. пов’язані й з 
Україною. В різні роки він відві¬ 
дав Київ, Харків, Херсон, Одесу 
та ін. У 1897 і 1900 жив у с. Ма¬ 
ну йлівці на Полтавщині. Високо 
оцінював творчість Т. Шевченка, 
сприяв виданню його творів і тво¬ 
рів ін. укр. письменників. Життя 
укр. народу до революції змалю¬ 
вав у творах «Омелян Пиляй», 
«Ярмарок у Голтві», «Мати», 
«М. М. Коцюбинський», «Мій су¬ 
путник», «Велика любов» та ін. 
З кінця 90-х рр. в укр. журналах 
і газетах з’явилися переклади ран¬ 
ніх творів Г. Про Г. як одного з сві¬ 
точів рос. народу писав І. Франко. 
Близька дружба зв’язувала Г. з 
М. Коцюбинським. За рад. часу Г. 
побував у Куряжі під Харковом 
в дит. колонії, якою завідував А. 
Макаренко, на новобудовах Ук¬ 

раїни. Одним з перших писав про 
трудівників Дніпрогесу (нариси 
«По Союзу Рад»), зустрічався й ли¬ 
стувався з П. Тичиною, О. Корній¬ 
чуком, І. Микитенком. П’єси Г. 
ставляться в укр. театрах. Уперше 
на укр. рад. сцені п’єсу Г. («На 
дні») поставив 1920 Київський укр. 
драм, театр ім. І. Франка. На Ук¬ 
раїні за оповіданням «Мальва», 
романом «Мати» знято одноймен¬ 
ні фільми; композитор Г. Жуков¬ 
ський за поемою Г. «Дівчина і 
Смерть» створив однойменний ба¬ 
лет. Укр. мовою твори Г. перекла¬ 
дали Леся Українка, П. Тичина, 
М. Рильський, А. Головко, П. Панч, 
С. Скляренко та ін. Г. споруджено 
пам’ятники у багатьох рад. містах, 
зокрема в Харкові, Донецьку, Ял¬ 
ті, с. Кандибиному Миколаївської 
оол., де в 1891 побував Г. В 
с. Ману йлівці відкрито Горько- 
го О. М. музей. 
Г. нагороджений орденом Леніна. 
Іл. див. між с. 448—449 
Те.: Полное собрание сочинений, т. 
1—25. М., 1968—76; Собрание сочине- 
ний, т. 1—4. М., 1979 [В 16-ти томах]; 
Укр. перек л.— Твори, т. 1 — 16. 
К., 1952-55., 
Літ.: В. И. Ленин и А. М. Горький. 
Письма. Воспоминания. Документи. 
М., 1969; Луначарский А. В. О Горь- 
ком. М., 1975; Летопись жизни и твор- 
чества А. М. Горького, в. 1—4. М., 
1958—60; М. Горький в воспоминани- 
ях современников. М., 1955; Велика 
дружба. Максим Горький у зв'язках 
з українським народом, його культу¬ 
рою і літературою. К., 1959; Воробьев 
В. Ф. А. М. Горький о партийности и 
народности литературьі. К., 1968; 
Жук Н. Й. Горький і Україна. К., 
1968; Слово про Буревісника. Максим 
Горький і українська культура. К., 
1968; Овчаренко А. И. Публицистика 
М. Горького. М., 1965; Волков А. А. 
А. М. Горький и литературное движе- 
ние советской зпохи. М., 1971; Бялик 
Б. А. М. Горький — драматург. М., 
1977; Федин К. А. Горький среди нас. 
М., 1977. „ М. Ф. Матеійчук. 
ГбРЬКИИ (до 1932 — Нижній 
Новгород) — місто, обласний 
центр РРФСР. Розташований біля 
злиття ріки Оки з Волгою. Знач¬ 
ний річковий порт, залізничний 
вузол, аеропорт. 1344 тис. ж. 
(1979). Поділяється на 8 міських 
р-нів. 
Засн. 1221 під назвою Новгород 
Нижній. З 1350 центр Суздальсь- 
ко-Нижегородського князівства. 
В 1392 Нижній Новгород увійшов 
до складу Моск. князівства. В 
1611—12 став центром формуван¬ 
ня нар. ополчення на чолі з К. Мі- 
ніним і Д. Пожарським проти 
польських інтервентів. З 1719 
— центр Нижегородської губер¬ 
нії. У 80-х рр. 19 ст. організовано 
перші робітн. гуртки, 1891 — марк¬ 
систський гурток. У 1893, 1894 і 
1900 до міста приїздив В. І. Ленін. 
У 1901 створено Нижегородський 
к-т РСДРП. У Сормові (тепер 
район м. Горького) 1902 відбулася 
одна з перших першотравневих 
політ, демонстрацій у Росії. Під час 
революції 1905—07 робітники міс¬ 
та брали участь у Жовтнево¬ 
му всеросійському політичному 
страйку 1905, який у грудні пе¬ 
реріс у Сормові в збройне повстан¬ 
ня (див. Грудневі збройні повстан¬ 
ня 1905). Рад. владу в Нижньо¬ 
му Новгороді встановлено 28.X 
(10. XI) 1917. До 1936 — центр 
Горьковського (до 1932 — Ниже- 

городського) краю; з 1936 — обл* 
центр. У 1970 м. Горький наго¬ 
роджено орденом Леніна. 
За роки Рад. влади Г. став значним 
пром. і культур, центром СРСР. 
Провідна галузь пром-сті — маши¬ 
нобудування, зокрема автомобіле¬ 
будування (Горьковський автомо¬ 
більний завод та з-ди, що ви¬ 
пускають спеціалізовані машини, 
штампи, устаткування та ін.), а 
також суднобудування (горьков¬ 
ський завод <Красное Сормово» 
імені А. О. Жданова, «Двигатель 
Революции» тощо). Інші підпри¬ 
ємства цієї галузі: авіаційний, 
фрезерних верстатів, торфових 
машин, телевізійний. Розвиваєть¬ 
ся металургія (переробна), хім., 
деревообр. та буд. матеріалів 
пром-сть. Харч, пром-сть пред¬ 
ставлена млинарським, м’ясним, 
молочним комбінатами; макарон¬ 
ною, кондитерською ф-кою, пиво¬ 
варним і шампанських вин з-дами 
тощо; легка — льонокомбінатом, 
швейними ф-ками та ін. Енерге¬ 
тична база — Горьковська ГЕС на 
Волзі, Балахнинська ДРЕС та те¬ 
плоелектроцентралі. В Г.— ун-т і 
8 вузів, філіали Всесоюзного за¬ 
очного фінанс.-екон. ін-ту та Все¬ 
союзного заочного ін-ту інженерів 
залізнич. транспорту, факультет 
заочного ін-ту рад. торгівлі, 22 се¬ 
ред. спец. навч. заклади; 5 теат¬ 
рів, філармонія, цирк, історико- 
архіт. музей-заповідник, літ.-ме- 
моріальні музеї М. Горького (з 
філіалом «Будинок Каширіна»), 
«Будинок М. О. Добролюбова», 
худож. музей. Серед архіт. пам’я¬ 
ток Г.— кремль (1500, 1508—11) з 
Архангельським собором (1624— 
31, архітектори Л. і А. Возоуліни), 
монастирі Благовіщенський і Пе- 
черський (обидва — 17 ст.); Ус¬ 
пенська церква на Іллінській горі 
(1672—1715); театр драми (1896, 
арх. В. Шретер), будинок Сирот- 
кіна (тепер Художній музей, 1913, 
архітектори брати Весніни) та ін¬ 
ші споруди. 
За рад. часу в Г. збудовано багато 
нових житл. масивів та громад, 
пром. споруд (Будинок Рад, 30-і рр. 
20 ст.; автозавод, 1934; цирк, 
1964; спортивний комплекс, 1965, 
та ін.). Пам’ятники: В. І. Леніну 
(1970, скульптор Ю. Нерода, ар¬ 
хітектори В. Воронков і Ю. Вос- 
кресенський), В. П. Чкалову (1940, 
скульптор П. Менделевич, арх. В. 
Андрєєв), О. М. Горькому (1952, 
скульптор В. Мухіна). У місті 
народилися І. П. Кулібін, М. І. 
Лобачевський, М. О. Добролюбов, 
М. О. Балакірев, О.М. Горький, 
Я. М. Свердлов, П. М. Нестеров. 
З вересня 1857 до березня 1858 в 
Нижньому Новгороді жив Т. Г« 
Шевченко. 
ГбРЬКОВСЬКА бБЛАСТЬ — у 
складі РРФСР. Розташована в 
Середньому Поволжі. Утворена 
14.1 1929. Пл. 74,8 тис. км2. Нас. 
3695 тис. чол. (1979, перепис), пере¬ 
важають росіяни, живуть також 
татари, мордва та ін.; міськ. нас. 
73%. Поділяється на 47 районів, 
має 25 міст і 69 селищ міськ. типу. 
Центр — м. Горький. Територія 
Г. о. Волгою поділяється на низо¬ 
винне лісове Заволжя (переважна 
вис. 100—150 м) і лісостепове Пра¬ 
вобережжя, зайняте Приволзькою 



височиною (вис. до 247 м). Корис¬ 
ні копалини: торф, буд. матеріали, 
заліз, руда. Клімат континенталь¬ 
ний. Пересічна т-ра січня —11, 
—13°, липня +18, +20°. Опадів 
450—600 мм на рік. Гол. ріки: 
Волга з притоками Окою, Сурою 
(правими) та У зо лою, Керженцем 
і Ветлугою (лівими). На Волзі — 
Горьковське водосховище. Пере¬ 
важають дерново-підзолисті, сірі 
лісові та чорноземні грунти. Поши¬ 
рені верхові й низинні болота. 
Понад 30% території — під лісом 
(сосна, ялина, ялиця сибірська, 
модрина, дуб). 
Г. о.— район з розвинутими маш.- 
буд., хім., деревообр., паперовою 
та ін. галузями пром-сті. Енерг. 
базу становлять електростанції, що 
входять до Центр, енергосистеми 
(Горьковська ГЕС, Балахнинська 
ДРЕС та ряд ТЕС). Маш.-буд. під¬ 
приємства виробляють вантажні 
та легкові автомобілі, автобуси, 
двигуни внутр. згоряння, газові 
двигуни й компресори, верстати 
з програмним числовим керуван¬ 
ням, судна, телевізори, магніто¬ 
фони, устаткування для електро- 
тех., хім., торфової, буд., борош¬ 
номельної пром-сті; залізничного 
транспорту. В області — заводи 
вторинної металургії. Розвинута 
нафтопереробна, нафтохім. та хім. 
пром-сть (вироби. мінеральних 
добрив, штучних шкір, синтетич¬ 
них смол і полімерів, білково-ві¬ 
тамінних кормів). Підприємства 
целюлозно-паперової, картонної, 
лісопильної, меблевої, лісохім. га¬ 
лузей. Значні шкіряні, льоноткаць¬ 
кі, швейні, борошномельні вироб¬ 

ництва. Підприємства пром-сті 
буд. матеріалів виробляють силі¬ 
катну й червону цеглу, гіпс, ке¬ 
рамзит, збірні залізобетонні кон¬ 
струкції, віконне та автомоб. скло. 
Відомі художні промисли (виши¬ 
вальний, хохломський розпис, фі¬ 
лігранні вироби та ін.). Гол. пром. 
центри — Горький, Дзержинськ, 
Арзамас, Павлово, Кетово, Бор, 
Балахна. С. г. спеціалізується на 
молочно-м’ясному тваринництві, 
вирощуванні зернових, картоплі, 
овочевих, льону-довгунця, цукр. 
буряків, конопель. У приміській 
зоні — комплекси по вироби, моло¬ 
ка, по відгодівлі великої рогатої 
худоби, свиней та птахофабрики. 
Осн. залізничні лінії: Москва— Ка¬ 
зань, Москва — Горький — Кіров, 
Горький — Рузаєвка. Судноплав¬ 
ство по Волзі, Оці, Сурі, Ветлу¬ 
зі. Значні порти: Горький, Дзер¬ 
жинськ, Кетово, Бор. Сітка авто¬ 
моб. шляхів, нафто- та газопрово¬ 
дів. У Горькому — аеропорт. В 
Г. о.— 12 вузів, 20 серед, спец, 
навч. закладів, 7 театрів, цирк, 
філармонія, телецентр, 11 музеїв, 
у т. ч. істор.-архіт. музей-запо- 
відник з ленінськими пам’ятними 
місцями, меморіальним будинком 
Я. М. Свердлова, кремлем; літ.- 
меморіальні музеї М. Горького (з 
філіалом чБудинок Каширіна») та 
чБудинок М. О. Добролюбова» — 
в Горькому; музеї: О. С. Пушкі¬ 
на — в Болдіно, А. Гайдара — в 
Арзамасі. І. К. Орфанов. 
ГбРЬКОВСЬКИИ АВТОМО¬ 
БІЛЬНИЙ ЗАВбД (ГАЗ) — одне 
з найбільших підприємств автомо¬ 
більної промисловості СРСР. Роз¬ 

ташований у м. Горькому. Осн. 
продукція — легкові й вантажні 
автомобілі. Будівництво почато 
1930, став до ладу в січні 1932- 
В довоєнні роки виробляв вантаж¬ 
ні автомобілі ГАЗ-АА вантажопід¬ 
йомністю 1,5 т, легкові — ГАЗ-А, 
М-1 та ін. Під час Великої Віт- 
чизн. війни випускав воєнну тех¬ 
ніку. В післявоєнні роки освоїв 
вироби, вантажних автомобілів 
ГАЗ-51, ГАЗ-63, легкових — 
ГАЗ-20 чПобєда», ГАЗ-12, ГАЗ-69- 
3 1956 почато випуск легкового ав¬ 
томобіля ГАЗ-21 ч Волга». На з-ді 
створено осн. моделі вантажних 
автомобілів ГАЗ-66, ГАЗ-53А та 
їхні модифікації. З 1970 Г. а. з. ви¬ 
робляє комфортабельний і швид¬ 
кохідний автомобіль ГАЗ-24 ««Вол¬ 
га», з 1977у— легковий автомо¬ 
біль великого класу ГАЗ-14 чЧай- 
ка». Обсяг вироби, продукції з-ду 
1977 зріс проти 1940 більше як у 15 
раз. Г. а. з. перетворено на вироб¬ 
ниче об’єднання, до складу яко¬ 
го входять 11 з-дів. Об’єднання, 
крім осн. продукції, випускає дви¬ 
гуни, велосипеди, запасні частини, 
металорізальні верстати, пресове 
та металург, устаткування, інстру¬ 
мент, литво, поковки. Г. а. з. наго¬ 
роджено орденами Леніна (1941, 
1971), Червоного Прапора (1944), 
Вітчизняної війни 1-го ступеня 
(1945). /. /. Кисельов. 
ГбРЬКОВСЬКИИ ЗАВбД 
чКРАСНОЕ СбРМОВО» імені 
А. О. Жданова — підприємство 
суднобудування. Розташований у 
м. Горькому, в Сормовському р-ні. 
Засн. 1849. Випускав металеві 
пароплави, гвинтові шхуни, паро¬ 
ві машини, вагони, паровози, мос¬ 
ти, дизелі, понтони тощо. В 1903 
тут уперше в світовій техніці збу¬ 
довано судно з двигуном внутр- 
згоряння — дизель-електрохід. 3-д 
має славне революц. минуле. Політ- 
демонстрацію 1 Травня 1902 в Сор- 
мові описав М. Горький у романі 
«Мати». В роки громадян, війни 
1918—20 підприємство будувало 
бронепоїзди, броневагони. В 1920 
створено перший танк для Червоної 
Армії, 1933 — перший в СРСР су¬ 
цільнозварний річковий буксир і 
зварний корпус дизеля. Під час 
Великої Вітчизн. війни 1941—45 
випускав танки. В післявоєнні ро¬ 
ки з-д приступив до секційного та 
великоблокового будування суден, 
мор. і річкових танкерів, земле¬ 
сосів, землечерпалок. На Г. з- 
чК. С.» випущено перші судна 
вітчизн. флоту на підводних кри¬ 
лах; спроектовано й збудовано па¬ 
сажирські дизель-електроходи — 
флагмани волзького річкового па¬ 
роплавства ч Ленін» і ч Радянський 
Союз» та перше пасажирське 
судно на повітряній подушці 
чСормович»; збудовано серію 
дизель-електр. залізничних поро¬ 
мів для лінії Баку — Красно- 
водськ, унікальне 250-тонне дво¬ 
корпусне кранове судно. Для без- 
перевалочних перевезень уперше в 
країні спроектовано і будуються 
суховантажні теплоходи мішаного 
плавання (ріка — море). 3-д наго¬ 
роджено орденами Леніна (1943, 
1949), Жовтневої Революції (1970), 
Вітчизняної війни 1-го ступеня 
(1945), Трудового Червоного Пра¬ 
пора (1939). М. Ю. Леонов. 
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Пам’ятник Максиму 
Горькому в місті До¬ 
нецьку. Бронза, гра* 
ніт. Скульптор М. В. 
Ясиненко. 1975. 
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ГбРЬКОВСЬКИЙ УНІВЕРСИ¬ 
ТЕТ імені М. І. Лобачевського — 
вищий навч. заклад Мін-ва вищої 
і середньої спец, освіти РРФСР. За¬ 
снований 1918 в Нижньому Нов¬ 
городі декретом, який підписав 
В. І. Ленін. У 1956 присвоє¬ 
но ім’я М. І. Лобачевського. В 
складі ун-ту 8 ф-тів: радіофіз., 
механіко-матем., фіз., хім., істо- 
рико-філол., біол., промислово- 
екон., обчислювальної математи¬ 
ки й кібернетики. Є підготовче, ве¬ 
чірнє та заочне відділення, аспі¬ 
рантура. В 1978/79 навч. р. налічу¬ 
валося 10,5 тис. студентів, з них 
6050 — на денному відділенні. При 
ун-ті — 4 н.-д. ін-ти (фіз.-тех., ме¬ 
ханіки, прикладної математики й 
кібернетики, хімії), спец. н.-д. ла¬ 
бораторія по засвоєнню атмосфер¬ 
ного азоту живими організмами, 
галузева н.-д. лабораторія фото¬ 
резистів, бот. сад, широтна стан¬ 
ція, фундаментальна б-ка (фонд — 
1270 тис. одиниць зберігання). 
Ун-т видає міжвузівські тематичні 
наук, збірники, навч. посібники, 
збірники задач тощо. За роки іс¬ 
нування у вузі підготовлено бл. 
28,5 тис. спеціалістів. У 1976 ун-т 
нагороджено орденом Трудового 
Червоного Прапора. 

А. Г. Угодчиков. 
ГбРЬКОГО О. М. МУЗЕЙ — лі 
тературно-меморіальний музей у 
с. Мануйлівці Козельщинського 
району Полтавської обл. Засн. 
1937. Під час Великої Вітчизн. 
війни музей зруйнували фашист, 
загарбники. В 1944 відновив свою 
роботу. В 1960 збудовано нове при¬ 
міщення музею. Тут бл. 1000 експо¬ 
натів: фотокопії рукописів, видан¬ 
ня творів, малюнки, фотографії, 
макети, особисті речі письменника. 
Експозиція музею відтворює жит¬ 
тя й діяльність М. Горького під 
час його перебування в цьому селі 
1897 та 1900. 
ГОСЛАВСЬКИЙ (Со5Іа\У5кі) Ма- 
урицій (5.Х 1802, містечко Фрам- 
піль, тепер с. Косогірка Ярмоли- 
нецького р-ну Хмельницької обл.— 
17.XI 1834, м. Станіслав, тепер 
Івано-Франківськ) — польський 
поет, представник «української 
школи» в польській літературі. 
Учився у Вінниці, Кам’янці-По- 
дільському, Кременецькому ліцеї 
(1821—24). 
В Одесі 1826 написав вірш «На 
смерть Пестеля, Муравйова та 
інших мучеників російської сво¬ 
боди». В 1828—ЗО — у рос. армії. 
Учасник польського повстання 
1830—31, після поразки якого 
емігрував до Галичини, де був 
заарештований австр. жандарме¬ 
рією. Помер у тюрмі. У найзнач- 
нішому творі — поемі «Поділля» 
(1826), у віршах «Дума про Не- 
чая» (1827), «Пророк України» 
(1833), пройнятих демократичними 
і волелюбними почуттями, оспівав 
героїчне минуле й красу природи 
України. Р. Я. Пилипчук. 
ГоСЛЯР (Созіаг) Юліан-Мацей 
(24.11 1820, Львів —З.ІІ 1852, 
Відень) — польський революцій¬ 
ний демократ. З 30-х рр. 19 ст.— 
учасник таємних польс. патріотич¬ 
них орг-цій у Галичині. З 1845 — 
соратник Е. Дембовського. Разом 
з ним брав участь у підготовці 
Краківського повстання 1846. Вів 

революц. агітацію на Укр. При¬ 
карпатті, зокрема на Самбірщині. 
Брав участь у Галицькому пов¬ 
станні 1846. У відозвах до селян 
і солдатів закликав до боротьби 
за повалення кріпацтва й абсолю¬ 
тизму, встановлення демократично¬ 
го ладу, відновлення нац. незалеж¬ 
ності Польщі. В 1848 брав участь у 
повстанні у Відні. Не раз Г. 
заарештовували. Страчений за ви¬ 
роком військ, суду. 
ГбСПІТАЛЬ (від лат. Ьозрііаііз — 
гостинний) — в СРСР медичний за¬ 
клад, призначений для стаціонар¬ 
ного лікування військовослуж¬ 
бовців. Г. підпорядковані мед.- 
сан. управлінню Рад. Армії. Роз¬ 
різняють Г. постійні (існують як 
у воєнний, так і в мирний час) і 
тимчасові (формуються у воєнний 
час). Постійні Г. поділяються на 
центральні (напр., Г. ім. акад. 
М. Н. Бурденка), окружні та гар¬ 
нізонні (належать окремим видам 
Збройних Сил). 
Вони забезпечують подання всіх 
видів спеціалізованої мед. допо¬ 
моги, мають відповідні стаціонар¬ 
ні та амбулаторні відділення, ла¬ 
бораторії, є базою удосконалення 
військ.-мед. кадрів, проводять 
н.-д. роботу. Тимчасові Г. бувають 
польові пересувні (хірургічні, те¬ 
рапевтичні, інфекційні та ін.) і 
евакуаційні. Після Великої Віт¬ 
чизн. війни створено Г. для інва¬ 
лідів війни з метою забезпечення 
якнайкращих умов їх лікування. 
В ряді країн Європи, СІІІА Г. наз. 
і деякі цивільні лікувальні закла¬ 
ди. Перший Г. створено в Іспанії 
(15 ст.), в Росії — 1717. 

А. М. Сердюк. 
ГОСПІТАЛЬСРИ (від франц. 
Ьозрііаііег — лікарняний, госпіталь¬ 
ний) — члени духовно-лицарського 
ордену. Див.Іоанніти. 
ГОСПбДАР — титул правителів 
Валахії і Молдавії в 14—19 ст. 
У 14—16 ст. Г. інколи називали 
великого князя литовського. 
«ГОСПОДАРСЬКА ДЕМОКРА¬ 
ТІЯ*— рефор містська і бурж. кон¬ 
цепція про нібито рівноправну спів¬ 
участь буржуазії і трудящих в уп¬ 
равлінні капіталістичним вироб¬ 
ництвом і здійснення внаслідок 
цього демократизації економічно¬ 
го життя, політики класового спів¬ 
робітництва. Виникла й пошири¬ 
лася після 1-ї світової війни як 
реакція на загострення класової 
боротьби в країнах капіталу. Су¬ 
часні представники апологетич. 
концепції «Г. д.» (П. Дракер у 
СІНА, Р. Дарендорф у ФРН) про¬ 
пагують «Г. д.» як засіб трансфор¬ 
мації капіталізму в соціалізм. 
Спільно з концепціями «демо¬ 
кратичного соціалізму», «інду¬ 
стріального суспільства> та ін. 
«Г. д.» підпорядкована намаган¬ 
ням буржуазії примирити трудя¬ 
щих з системою капіталістичної 
експлуатації, спонукати їх до під¬ 
вищення продуктивності та інтен¬ 
сивності праці і тим самим забез¬ 
печувати максимальні прибут¬ 
ки монополіям. Однак розгляд 
«Г. д.» проблем демократії поза 
зв’язком з виробничими відноси¬ 
нами суспільства, висунення на 
перший план питань управління 
вироби., а не власності на засоби 
виробництва, свідоме затушову¬ 

вання класової природи управ¬ 
ління капіталістич. вироби, свід¬ 
чать про неспроможність цієї кон¬ 
цепції. п. м. Леоненко. 
ГОСПОДАРСЬКЕ законодав¬ 
ство — в СРСР сукупність зако- 
нів та інших нормативних актів, 
що регулюють господарську діяль¬ 
ність соціалістичних організацій; 
одна з форм керівництва еконо¬ 
мікою. Норми Г. з. встановлюють 
порядок соціалістичного госпо¬ 
дарювання й регулюють відносини 
між господарськими органами. 
Початок Г. з. покладено першими 
декретами про націоналізацію зем¬ 
лі, пром-сті, транспорту і банків. 
Згодом було прийнято кодифіка¬ 
ційні акти, які визначали правове 
становище органів, що безпосеред¬ 
ньо здійснювали госп. діяльність; 
акти про правовий режим майна 
госп. органів, порядок фінансуван¬ 
ня, планування, постачання та збу¬ 
ту, розрахунків між орг-ціями то¬ 
що. Г. з. поділяється на союзне і 
республіканське. Більшу частину 
норм Г. з. подано в загальносоюз¬ 
них актах, зокрема в Основах ци¬ 
вільного законодавства Союзу 
РСР і союзних республік. Поло¬ 
женні про соціалістичне державне 
виробниче підприємство, Загаль¬ 
ному положенні про всесоюзне ’ 
республіканське промислове об’єд¬ 
нання, Правилах про договори під¬ 
ряду на капітальне будівництво 
й Статуті залізниць СРСР. Со¬ 
юзне Г. з. регулює госп. відносини 
майже всіх видів трансп. орг-цій, 
а також установ зв’язку і кре¬ 
дитних закладів з клієнтурою і 
між собою та ін. Республі¬ 
канське Г. з. регулює порядок 
перевезення вантажів автотран¬ 
спортом, відносини в галузі ко¬ 
мунального г-ва тощо, а також 
конкретизує, виходячи з умов да¬ 
ної союзної республіки, окремі 
положення союзного Г. з. Надаю¬ 
чи великого значення Г. з., ЦК 
КПРС і Рада Міністрів СРСР 
25. VI 1975 прийняли постанову 
«Про заходи по дальшому вдоско¬ 
наленню господарського законо¬ 
давства». На її основі в У РСР 
23.VII 1975 прийнято відповідну 
постанову. Основою для дальшо¬ 
го вдосконалення рад. законо¬ 
давства, зокрема його складової 
частини — Г. з., є Конституція 
СРСР, в якій у ст. 15 і 16 за¬ 
кріплено широку компетенцію 
Рад. д-ви у галузі управління еко¬ 
номікою. О. Г. Павшукова. 
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО — в 
СРСР сукупність правових норм, 
що регулюють планово-госпрозра¬ 
хункові відносини, які виникають 
між соціалістичними організація¬ 
ми та їхніми структурними підроз¬ 
ділами в процесі здійснення ними 
господарської діяльності, управ¬ 
ління соціалістичним майном. 
Г. п. як навч. дисципліну запровад¬ 
жено в юрид. вузах і на ф-тах 
відповідно до постанови ЦК КПРС 
«Про заходи по дальшому розвит¬ 
ку юридичної науки і поліпшенню 
юридичної освіти в країні» (1964). 
Див. також Господарське законо¬ 
давство. 
ГОСПОДАРСЬКИЙ дбговГр— 
в СРСР угода між соціалістични¬ 
ми організаціями, яка опосередко¬ 
вує їхні взаємовідносини в сфері 



господарської діяльності; юридич¬ 
на форма закріплення їхніх еко¬ 
номічних зв’язків, спрямованих 
на досягнення певної господарсь¬ 
кої мети. Г. д. є одним з видів 
договорів у цив. праві. Характер¬ 
ною особливістю Г. д. є укладен¬ 
ня його відповідно до планових 
завдань, обов’язкових для однієї 
чи обох сторін. Г. д. є важливим 
засобом конкретизації і взаємо- 
погодження планових завдань орг- 
пій, що уклали цей договір, коорди¬ 
нації їхньої госп. діяльності. Ці 
угоди укладаються не лише госпо¬ 
дарськими органами, а й орг-ція- 
ми, які здійснюють адм., соціаль- 
но-культур. та ін. діяльність. Г. д. 
має велике значення у справі роз¬ 
в’язання осн. завдань економіч¬ 
ної стратегії КПРС, що перед¬ 
бачає, зокрема, персональну від¬ 
повідальність керівників підпри¬ 
ємств, службових осіб апарату 
управління, міністерств і відомств 
тощо за своєчасне виконання Г. д. 
До госп. договорів належать 
договори поставки, підряду до¬ 
говір на капітальне будівництво, 
договори на виконання проектно- 
конструктор. робіт, перевозки до¬ 
говір. контрактації тощо. Зміст 
Г. д., права й обов’язки сторін у 
них визначено не лише заг. ци¬ 
вільно-правовими актами (Осно¬ 
вами цивільного законодавства 
Союзу РСР і союзних республік, 
цивільними кодексами союзних 
республік), а й спец, нормативними 
актами (напр., Статут заліз¬ 
ниць СРСР, загальносоюзні поло¬ 
ження про поставки та ін.). Спори, 
які виникають при укладенні, змі¬ 
ні, виконанні аоо розірванні Г. д. 
(див. Господарські спори), роз¬ 
глядаються, як правило, органами 
арбітражу. Див. також Господар¬ 
ське законодавство. 

В. К. Мамутив. 
господАрськи й конт¬ 
роль— функція управління ви¬ 
робництвом; система форм, ме¬ 
тодів і засобів перевірки пере¬ 
бігу виробництва і результатів 
його роботи. Зміст і форми 
Г. к. визначаються сусп. ладом 
і панівними виробничими відно¬ 
синами. В умовах капіталізму 
Г. к. є знаряддям посилення ек¬ 
сплуатації виробників і підпо¬ 
рядкований єдиній меті — збіль¬ 
шенню прибутків капіталістів. 
В СРСР Г. к. сприяє неухильно¬ 
му піднесенню сусп. вироби, і на 
цій основі — поліпшенню добро¬ 
буту трудящих; грунтується на 
органічній єдності державного 
контролю з контролем самих тру¬ 
дящих мас. Органами Г. к. є кон¬ 
трольно-ревізійні управління міні¬ 
стерств, контори і філії Держав¬ 
ного банку СРСР і Будбанку 
СРСР, відділи тех. контролю, 
виробничі наради, комісії при Ра¬ 
дах нар. депутатів тощо. Г. к. здій¬ 
снюють і керівники госп. орг-цій. 
Значну роль у системі Г. к. віді¬ 
грає Комітет нар. контролю СРСР. 
Розрізняють Г. к. попередній, по¬ 
точний і наступний, суцільний і 
вибірковий. Г. к. може бути по¬ 
стійним (бухгалтерський облік) і 
періодичним (інвентаризація). 
Він буває також всебічний (повна 
перевірка роботи госп. одиниці) 
і функціональний (перевіряється 

окрема ланка роботи). Органи 
Г. к. спрямовують свою діяль¬ 
ність на збереження соціалістич¬ 
ної власності, посилення режиму 
економії, на краще використання 
резервів тощо. Посилення Г. к.— 
важлива умова підвищення ефек¬ 
тивності вироби, і якості роботи. 
Літ. див. до ст. Народний контроль. 

Г. П. Жеребкін. 
ГОСПОДАРСЬКИМ МЕХА- 
нГзм — система зв’язків і відно¬ 
син та властивих їм економічних 
форм функціонування і розвитку 
господарства. Кожний спосіб ви¬ 
робництва зумовлює відповідний 
йому Г. м. В умовах капіталізму 
приватна власність на засоби вироб¬ 
ництва породжує конкуренцію та 
анархію виробництва, перетво¬ 
рює товарну форму зв’язку на за¬ 
гальну і всеохоплюючу, визначає 
стихійно-ринковий характер функ¬ 
ціонування капіталістичної еконо¬ 
міки, зумовлює неминучість без¬ 
робіття, екон. криз тощо. За со¬ 
ціалізму Г. м. являє собою таку си¬ 
стему зв’язків і відносин, яка 
створює безпосередньо сусп. орга¬ 
нізацію виробництва, забезпечує 
планомірний розвиток економіки, 
централізоване управління єдиним 
народногосподарським комплек¬ 
сом СРСР на основі свідомого вико¬ 
ристання економічних законів. 
Панування сусп. власності на за¬ 
соби вироби, породжує єдність 
корінних екон. інтересів трудя¬ 
щих, єдність мети і дій, а отже, 
планомірність сусп. вироби, в 
інтересах усього суспільства і 
кожного його члена (див. Еконо¬ 
мічна політика). Ця принципово 
нова форма екон. зв’язків виражає 
безпосередньо сусп. регулювання 
вироби., при якому організатором 
діяльності людей по створенню 
матеріальних благ виступає сус¬ 
пільство в особі соціалістичної 
д-ви. На першій фазі комуністич. 
способу вироби, його усуспільнен¬ 
ня характеризується істотними 
відмінностями в рівні усуспільнен¬ 
ня держ. і колг.-кооперат сек¬ 
торів вироби., в ступені зрілості 
безпосередньо сусп. характеру 
праці, що виявляється в істотних 
відмінностям між пром. і с.-г., 
розумовою і фіз. працею, в особ¬ 
ливостях держ. і колгоспно-коопе¬ 
ративного секторів економіки. Все 
це визначає екон. структуру й ор¬ 
ганізацію сусп. вироби., яка орга¬ 
нічно поєднує загальнонар. усу¬ 
спільнення з відносною екон. ві¬ 
докремленістю підприємств у ме¬ 
жах загальнонар. (державної) 
власності, безпосередньо сусп. пла¬ 
номірне регулювання економіки 
як гол. екон. метод управління 
соціалістичним г-вом (а отже, і 
осн. зміст госп.-організаторської 
функції соціалістичної д-ви) з 
використанням планомірно органі¬ 
зованих товарно-грош. відносин. 
Г. м. не є сталим, незмінним. Роз¬ 
виток продуктивних сил і вироб¬ 
ничих відносин зумовлює вдоско¬ 
налення механізму соціалістич¬ 
ного господарювання. Підвищен¬ 
ня рівня усуспільнення вироби, 
визначає зростання ролі й значен¬ 
ня безпосередньо сусп. зв’язків, 
зміну меж відносної екон. відо¬ 
кремленості, орг. структури сусп. 
вироби., методів і форм господа¬ 

рювання, що вимагає поліпшення 
структури управління, плануван¬ 
ня й стимулювання (див. Еконо¬ 
мічні реформи). В матеріалах 
XXIV і XXV з’їздів КПРС та 
наступних пленумів ЦК партії 
розкрито особливості економіки 
розвинутого соціалістичного су¬ 
спільства, далі розвинуто теорію 
і практику соціалістичного господа¬ 
рювання, розроблено зміст кате¬ 
горії Г. м., його структуру і законо¬ 
мірності розвитку на сучас. ета¬ 
пі. XXV з’їзд КПРС розробив 
єдину систему заходів по вдоско¬ 
наленню Г. мо., що охоплює осн. йо¬ 
го ланки. Йдеться, насамперед, 
про поліпшення планування, під¬ 
несення його на рівень, який би за¬ 
безпечував успішне розв’язання 
істор. завдання, а саме: органічне 
з’єднання досягнень НТР з перева¬ 
гами соціалістич. системи господа¬ 
рювання, концентрацію сил і ре¬ 
сурсів на виконанні найважли¬ 
віших загальнодерж. програм, ра¬ 
ціональне поєднання галузевого 
і тер. розвитку, перспективних і 
поточних проблем, забезпечення 
збалансованості економіки. Управ¬ 
лінська і, насамперед, планова ді¬ 
яльність спрямовується на кінце¬ 
ві нар.-госп. результати. 
Другим напрямом роботи щодо 
вдосконалення Г. м. є поліпшен¬ 
ня використання екон. стимулів 
і важелів: господарського розра¬ 
хунку, прибутку, ціни, премій. 
Це досягається дальшим вдоско¬ 
наленням всієї системи показників, 
які лежать в основі оцінки діяль¬ 
ності м-в, об’єднань і підприємств, 
і перш за все показників ефектив¬ 
ності і якості їх роботи (див. Еконо¬ 
мічна робота на підприємстві). 
Ці показники якнайкраще поєд¬ 
нують інтереси працівника з ін¬ 
тересами підприємства, підпоряд¬ 
ковують їх загальнодерж. інтере¬ 
сам, заохочують до взяття і вико¬ 
нання напружених планів, дають 
змогу економити ресурси й водно¬ 
час швидше освоювати нові види 
виробів, випускати продукцію ви¬ 
сокої якості й потрібного суспіль¬ 
ству асортименту (див. Економіч¬ 
не стимулювання соціалістично¬ 
го виробництва). Цьому сприяє 
дійова система матеріального і 
морального стимулювання в поєд¬ 
нанні з суворими санкціями за по¬ 
рушення планової й договірної 
дисципліни (див. Економічна від- 
пові дальні сть). 
Третій напрям полягає в удос¬ 
коналенні організаційної структу¬ 
ри і методів управління шляхом 
створення вирооничих об’єднань 
у пром-сті, міжгосп. об’єднань 
і комплексів у с. г., підвищенні 
ефективності їхньої роботи. Всі 
напрями роботи щодо вдоско¬ 
налення Г. м. базуються на все 
бічному використанні принцип> 
демократичного централізму. 
Вдосконалення Г. м., приведення 
його у відповідність з новими мас¬ 
штабами та рівнем зрілості еко 
номіки — одна з найважливіших 
передумов реалізації переваг роз¬ 
винутого соціалізму, успішного 
просування країни по шляху бу¬ 
дівництва комуністич. суспільства. 

Літ.: Ленін В. і. Повне зібрання тво¬ 
рів: т. 36. Чергові завдання Радянсь¬ 
кої влади: т. 42. Про єдиний господар- 
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ський план; Програма Комуністичної 
партії Радянського Союзу. К., 1977; 
Матеріали XXIV з’їзду КПРС. К., 
1972; Матеріали XXV з’їзду КПРС. 
К., 1977; Абалкин Л. И. Хозяйствен- 
ньій механизм развитого социалисти- 
ческого общества. М., 1973; Совершен- 
ствование хозяйственного механизма. 
М., 1976. А. А. Чухно. 

ГОСПОДАРСЬКИЙ бРГАН — 
в СРСР соціалістична організація, 
спеціально створюй а для господар¬ 
ської діяльності або керівництва 
нею. Є ланкою системи органів 
управління соціалістичною влас¬ 
ністю і сусп. виробництвом. До 
Г. о. належать підприємства (ви¬ 
робничі об’єднання), управлін¬ 
ня пром. об’єднань, пром. міні¬ 
стерства й аналогічні органи в ін. 
галузях нар. г-ва. За законом 
(див. Господарське законодавст¬ 
во) Г. о. має права і обов’язки в 
межах своєї компетенції в галузі 
управління майном, планування, 
капітального будівництва тощо. 
Г. о. відповідає за результати своєї 
діяльності, у встановленому по¬ 
рядку може звертатись за захистом 
своїх прав. Див. Господарські 
спори. В. К. Мамутов. 
ГОСПОДАРСЬКИЙ РІК —пе¬ 
ріод часу, на який складають річ- 
ні господарські плани й за який 
підсумовують результати минулої 
господарської діяльності. В СРСР 
Г. р починається 1 січня, дорівнює 
календарному рокові, збігається 
з бюджетним роком. 
ГОСПОДАРСЬКИЙ РОЗРАХУ¬ 
НОК — метод соціалістичного гос¬ 
подарювання. За допомогою Г. р. 
підприємства, виробничі об’єднан¬ 
ня порівнюють витрати на вироби, 
з його результатами у грот, формі, 
покривають ці витрати й створю¬ 
ють потрібні нагромадження за ра¬ 
хунок своїх доходів від реалізації 
продукції. У Г. р. проявляються 
виробничі відносини соціалізму. 
Як екон. категорія Г. р. відображає 
відносини між д-вою і підпри¬ 
ємствами та виробничими об’єднан¬ 
нями, підприємств між собою, 
між підприємствами та їхніми 
працівниками. В цих відносинах 
проявляється система економіч¬ 
них інтересів за соціалізму, що ха¬ 
рактеризується поєднанням сусп. 
інтересів з колективними та осо¬ 
бистими. Г. р. тісно пов’язаний з 
товарно-грош. відносинами. За 
умов Г. р. одна частина новоство- 
реної вартості надходить д-ві, дру¬ 
га, розмір якої перебуває в пев¬ 
ній, планомірно визначеній залеж¬ 
ності від результатів виробничо- 
госп. діяльності підприємств, за¬ 
лишається в їхньому розпоряджен¬ 
ні для винагороди за працю від¬ 
повідно до її кількості та якості, 
поліпшення житл.-побутових і СО- 
ціально-культур. умов працівників, 
розширення і вдосконалення ви¬ 
роби. Г. р. є одним із засобів вико¬ 
ристання дії економічних законів 
соціалізму, зокрема •планомірно¬ 
го, пропорційного розвитку на¬ 
родного господарства закону, вар¬ 
тості закону тощо. В СРСР на 
всіх етапах комуністичного будів¬ 
ництва Г р. відігравав значну 
роль у досягненні тих величезних 
успіхів у розвитку нар. г-ва, які 
здобуто за роки Рад. влади. Г. р. 
вперше в Рад. Союзі почали засто¬ 
совувати з 1922 в держ. пром-сті. 

З розвитком соціалістичного ви¬ 
роби. в організації Г. р. відбували¬ 
ся значні зміни. В умовах нової 
економічної політики він мав ко¬ 
мерційний характер. Госпрозра¬ 
хунковою одиницею були об’єднан¬ 
ня підприємств — трести, яким 
надавалося право реалізовувати 
значну частину продукції, та купу¬ 
вати сировину, матеріали тощо 
на ринку за цінами, що склада¬ 
лися там, для одержання прибутку. 
Г. р. розвивався в напрямі поси¬ 
лення в ньому планового начала. 
Великі зміни в його організації ста¬ 
лися на поч. 30-х рр. Згідно з по¬ 
становою ЦК ВКП(б) від 5.XII 
1929 « Про реорганізацію управлін¬ 
ня щюмисловістю* осн. ланкою 
вироби, і госпрозрахунковою оди¬ 
ницею стало окреме підприємство, 
почато застосування внутрізавод¬ 
ського Г. р. Кредитною реформою 
1930—32 ліквідовано комерційний 
кредит і запроваджено порядок 
розрахунків між підприємствами 
через Держбанк СРСР, а також 
впорядковано формування на під¬ 
приємствах власних і позичкових 
коштів. Зміцненню Г. р. сприяло 
й надання підприємствам 1936 пра¬ 
ва створюватися рахунок прибутку 
фонд директора. В післявоєнні 
роки важливе значення для даль¬ 
шого розвитку Г. р. мали заходи 
щодо посилення контролю за ді¬ 
яльністю підприємств з боку Держ¬ 
банку СРСР, підвищення ролі 
кредиту в розвитку вироби., а 
також розширення госп. самостій¬ 
ності підприємств і прав директо¬ 
рів, майстрів, начальників вироб¬ 
ничих дільниць, що були здійсне¬ 
ні 1954—55, тощо. Вжито ряд за¬ 
ходів і для зміцнення Г. р. у колгос¬ 
пах і радгоспах. 
Значні зміни в організації Г. р. ста¬ 
лися в процесі здійснення економіч¬ 
ної реформи (1965). Відповідно до 
постанови ЦК КПРС і Ради Мініст¬ 
рів СРСР «Про деякі заходи по 
дальшому вдосконаленню управлін¬ 
ня промисловістю*, прийнятої в 
березні 1973, було взято курс на ук¬ 
рупнення підприємств, створення 
виробничих об'єднань. Осн. (пер¬ 
винною) ланкою вироби, і госпроз¬ 
рахунковою одиницею стали ви¬ 
робничі об’єднання і великі під¬ 
приємства. 
Г. р. поширюється на середню лан¬ 
ку вироби. — загальносоюзні й 
респ. пром. об’єднання. Особливо 
зросла потреба в дальшому вдоско¬ 
наленні Г. р. в умовах розвинуто¬ 
го соціалістичного суспільства, 
коли вироби, досягло величез¬ 
них масштабів і відбувається 
перехід до переважно інтенсив¬ 
ного його розвитку. Важливі зав¬ 
дання щодо поліпшення Г. р. 
поставлені в рішеннях XXV 
з’їзду КПРС, у яких передбачено 
дальше вдосконалення системи 
якісних показників господарюван¬ 
ня, оцінки виробничо-госп. діяль¬ 
ності підприємств, екон. стимулю¬ 
вання. зростання ефективності ви¬ 
роби., підвищення якості тощо. 
Г. р. грунтується на певних органі¬ 
заційних принципах. Одним з них 
є поєднання централізованого пла¬ 
нового керівництва виробничими 
об’єднаннями і підприємствами 
з боку д-ви з їхньою певного госп. 
самостійністю. В його основі ле¬ 

жить ленінський принцип демо¬ 
кратичного централізму в управ¬ 
лінні нар. г-вом. Гол. напрями ви¬ 
робничо-госп. діяльності об’єднань 
і підприємств визначаються держ. 
планами. До них доводяться тіль¬ 
ки осн. показники плану, кількість 
яких у процесі здійснення реформи 
скорочена. Підприємства само- 
стійно визначають шляхи й засоби 
виконання завдань держ. плану. 
Кожному госпрозрахунковому під¬ 
приємству, виробничому об’єд¬ 
нанню надаються права юридич¬ 
ної особи. Важливим в організа¬ 
ції Г. р. є також принцип самоокуп¬ 
ності й рентабельності. Саме цей 
принцип відрізняє госпрозрахунко¬ 
ве підприємство від негоспрозра- 
хункового (тобто такого, що утри¬ 
мується за рахунок держ. бюдже¬ 
ту). Доходи, за рахунок яких по¬ 
криваються витрати на вироби, 
продукції й утворюються нагрома¬ 
дження, підприємства й виробничі 
об’єднання одержують від реаліза¬ 
ції продукції за цінами, що утворю¬ 
ються не стихійно, а в плановому 
порядку. Неодмінним принципом 
Г. р. є матеріальна заінтересова¬ 
ність підприємств і об’єднань та їх¬ 
ніх працівників у результатах ви¬ 
робничо-господарської діяльності. 
Вона забезпечується доходами під¬ 
приємств, що залежать від ре¬ 
зультатів їхньої роботи, а та¬ 
кож відповідною винагородою 
праці, зокрема застосуванням 
різних видів преміювання. В 
забезпеченні матеріальної заінте¬ 
ресованості працівників важливу 
роль відіграє фонд заробітної 
плати й відповідні системи розпо¬ 
ділу прибутку. Значна частина 
прибутку залишається у підпри¬ 
ємств і виробничих об’єднань. 
За рахунок цієї частини прибутку 
створюють фонд матеріального 
заохочення, фонд соціально-куль¬ 
турних заходів і житлового бу¬ 
дівництва, а також фонд розвит¬ 
ку виробництва та ін. Щоб підви¬ 
щити заінтересованість підпри¬ 
ємств в ефективному викори¬ 
станні виробничих фондів, введе¬ 
но плату за фонди. З принципом 
матеріальної заінтересованості тіс¬ 
но пов’язаний принцип матеріаль¬ 
ної відповідальності за результа¬ 
ти виробничо-госп. діяльності. В 
умовах Г. р. при невиконанні пла¬ 
нів випуску і поставок продукції 
згідно з договорами зменшуються 
доходи підприємств і виробничих 
об’єднань,! до них застосовують 
фінанс. санкції (штрафи, пені 
тощо). Одним з принципів Г. р. є 
контроль карбованцем, який поля¬ 
гає в тому, що через грош. форми 
контролю виявляється якість робо¬ 
ти підприємств і об’єднань, здій¬ 
снюється вплив на їхню виробничо- 
госп. діяльність. Контроль кар¬ 
бованцем проводять банки і держ. 
органи, що керують підприємст¬ 
вами і виробничими об’єднаннями. 
Складовою частиною Г. р. підпри¬ 
ємств є внутрізаводський Г р. 
За його допомогою осн. принципи 
Г. р. використовуються в діяльнос¬ 
ті різних підрозділів підприємств 
з деякими обмеженнями і особли¬ 
востями реалізації. У виробничих 
об’єднаннях порядок використан¬ 
ня принципів Г. р., властивий внут¬ 
різаводському Г. р. . поширюється 
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ПРОМИСЛОВІСТЬ 

ф Деревообробна й паперова 

ф Силікатно-керамічна 

ПОТУЖНІСТЬ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ 

@ понад 100 тис кВт ® від 10 тис до 100 тис кВт 

ДОДАТКОВІ УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

Зернові культури (пшениця, кукурудза) в 
поєднанні з тютюнництвом та бавовництвом 

Гірськопасовищне тваринництво з підсобним 
землеробством у долинах 

Субтропічні культури (оливки, цитрусові, миг¬ 
даль. виноград) 

Райони ловлі губок 

ВНУТР ІШНЄ МОР 

Області материкової Греції Інші області, населені греками 

Приблизні межі областей та їхніх поділів 

Приблизні кордони Перської держави Ахеменідів на поч. 5 ст. до н е. 

Місця й роки найважливіших битв у період греко-перських воєн 

Великі населені пункти 0 Інші населені пункти 

Цифрами на карті позначені' 

1 Лаконія 11 Мегаріда 21 Етолія 31 Афаманія 

2 Мессенія 12 Аттіка 22 Акарнанія ; 32 Молоссія 

3 Еліда ІЗ Беотія 23 Фтіотіда 33 Теспротія 

4 Аркадія 14 Локріда Опунтійська 24 Магнесія 34 Тімфея 

5 Кінурія 15 Фок їда 25 Пеласгія 35 Паравея 

6 Арголіда 16 Локріда Епікнемідська 26 Фессалія 36 Хаонія 

7 Фліуит 17 Доріда 27 Гестіся 37 Орестіда 

8 Корінфія 18 Локріда Озольська 28 Долопія 38 Емафія 

9 Сікюнія 19 Меліда 29 Амфілохія 39 Елімія 

10 Ахайя (Ахея) 20 Етея і Фтія ЗО Амбракія 40 Пієрія 



й на підприємства, які входять 
до складу їх і не мають права 
юрид. особи. Осн. принципи Г. р. 
є загальними для всього нар. г-ва. 
Але є деякі відмінності реаліза¬ 
ції їх в окремих галузях вироби., 
зумовлені галузевими особливо¬ 
стями. 
Літ.: Ленін В. І. Повне зібрання тво¬ 
рів: т. 36. Чергові завдання Радянської 
влади; т. 44. До четвертих роковин 
Жовтневої революції.— Проект тез.— 
Про роль і завдання профспілок в умо¬ 
вах нової економічної політики; Ре- 
шения партии и правительства по хо- 
зяйственньїм вопросам, т. 1 —11. М., 
1967—77; Матеріали XXV з’їзду 
КПРС. К., 1977; Брежнєв Л. І. Про 
основні питання економічної політики 
КПРС на сучасному етапі, т. 1—2. К., 
1975; Абалкин Л. И. Хозяйственньїй 
механизм развитого социалистического 
общества. М., 1973; Бунич П. Г. Хо¬ 
зяйственньїй расчет и зффективность 
производства. М., 1974; Шокун В. К. 
Господарський розрахунок на промис¬ 
ловому підприємстві. К., 1974. 

О. К. Агафоноь. 

ГОСПОДАРСЬКИЙ СПОСІБ 
БУДІВНИЦТВА — одна з органі¬ 
заційних форм будівництва, коли 
об’єкт споруджує безпосередньо 
організація-забудовник, без за¬ 
лучення підрядних організацій. 
Г. с. б. здебільшого застосовують 
на діючих підприємствах для бу¬ 
дівництва невеликих об’єктів, ре¬ 
конструкції, спорудження підсоб¬ 
них будинків. Г. с. б. економічно 
менш ефективний, ніж підрядний 
спосіб будівництва. Він обмежує 
можливості механізації буд. ро¬ 
біт, тому що придбання буд. ма¬ 
шин і механізмів для виконання 
разових або незначних за обсягом 
робіт є нерентабельним. Залучен¬ 
ня тимчасових робітників, що не 
мають належної кваліфікації та 
досвіду роботи, знижує продук¬ 
тивність праці. Г. с. б., як менш 
досконалий, поступово витісня¬ 
ється підрядним. Так, 1935 обсяг 
буд.-монтажних робіт в СРСР, 
виконаних госп. способом, стано¬ 
вив понад 70%, 1977 — лише бл. 
10%. При організації і проведенні 
будівництва госп. способом до пла¬ 
нової, проектно-кошторисної та ін. 
документації ставляться такі са¬ 
мі вимоги, як і при будівництві 
підрядним способом. Кошториси 
на нове будівництво або реконст¬ 
рукцію об’єктів складають у вста¬ 
новленому порядку на основі про¬ 
ектів і загальносоюзних норм. 
Літ див. до ст. Підрядний спосіб 
будівництва. О. В. Колюбакін. 
ГОСПОДАРСЬКІ злбчини — 
за рад. правом суспільно небезпеч- 
ні діяння, що посягають на нор¬ 
мальну господарську діяльність 
установ, підприємств, організацій. 
Г. з. можуть бути вчинені з необе¬ 
режності чи навмисно (див. Вина) 
службовими особами, ін. праців¬ 
никами, приватними особами. В 
кримінальних кодексах союзних 
республік Г. з. виділено в окрему 
главу (в УРСР — глава VI). Ці 
злочини поділяються на загальні, 
тобто іакі, що завдають шкоди 
будь-якій галузі соціалістичного 
г-ва (безгосподарність та ін.), і 
такі, що вчинені в пром-сті (напр., 
випуск недоброякісної промисло¬ 
вої продукції); в с. г. (злочинно- 
недбале використання або збері¬ 
гання сільськогосп. техніки, потра¬ 
ва посівів і пошкодження насад¬ 

жень у колгоспах, ін. громад, г-вах, 
радгоспах тощо); в торгівлі (спе¬ 
куляція, обмірювання та обважу¬ 
вання покупців тощо); у фін. га¬ 
лузі (напр., несплата податків 
або зборів по обов’язковому ок¬ 
ладному страхуванню); проти¬ 
законне заняття промислами і по¬ 
рушення правил експлуатації при¬ 
родних багатств (самогоноваріння, 
браконьєрство, протизаконна роз¬ 
робка земних надр та ін.). За Г. з. 
передбачено такі покарання: поз¬ 
бавлення волі на різні строки, 
виправні роботи, штраф, звільнен¬ 
ня з посади. Боротьба з Г. з. спря¬ 
мована на всемірне зміцнення со¬ 
ціалістичного господарства. 
Літ.: Уголовньїй кодекс Украинской 
ССР. Научно-практический коммента- 
рий. К., 1969. І. П. Лановенко. 

ГОСПОДАРСЬКІ СПбРИ — пра¬ 
вові спори, що виникають між гос¬ 
подарськими органами при укла¬ 
денні й виконанні господарських 
договорів, а також спори про від¬ 
шкодування збитків, викликаних 
спричиненням шкоди майну. Г. с. 
можуть виникати з приводу асор¬ 
тименту продукції, строків постав¬ 
ки або виконання робіт, ін. умов 
госп. договору, зокрема, про стяг¬ 
нення санкцій за неналежне вико¬ 
нання зобов’язань та відшкодуван¬ 
ня збитків у зв’язку з недостачами 
при поставках і перевезеннях, якіс¬ 
тю продукції і товарів, а також з 
приводу застосування прейскуран¬ 
тів, тарифів тощо. Г. с. можуть ма¬ 
ти майновий і немайновий харак¬ 
тер. Відповідно до ст. 163 Консти¬ 
туції СРСР Г. с. розв’язуються дер¬ 
жавними арбітражами, компетен¬ 
ція яких визначається законом. Г. 
с. між орг-ціями одного міністер¬ 
ства (відомства) вирішують від¬ 
повідні відомчі арбітражі. Дрібні 
Г. с. (по претензіях до 100 крб.) 
розв’язують вищестоящі органи 
боржників. Окремі категорії спорів 
(напр., таких, що виникають при 
погодженні тех. умов, встановлен¬ 
ні цін, про користування зем. 
ділянкою, з приводу податків то¬ 
що) вирішуються ін. відповідними 
органами. Орг-ції зобов’язані вжи¬ 
вати заходів до безпосереднього 
врегулювання Г. с. і лише в разі 
не досягнення згоди* мають право 
передавати їх на вирішення арбіт¬ 
ражу. С. А. Буткевич. 

ГОСС£К (Соззес) Франсуа-Жозеф 
(17.1 1734, с. Верньє, пров. Ено, 
Бельгія — 16.11 1829, Пассі, по¬ 
близу Парижа) — французький 
композитор, диригент, педагог і 
музичний діяч. Родоначальник 
франц. симфонізму (29 симфоній). 
Республіканець за переконаннями, 
Г. став визначним муз. діячем Ве¬ 
ликої франц. революції. Автор 
масових муз. композицій для нар. 
революц. свят, гімнів, пісень, тво¬ 
рів для духового оркестру, бл. 
20 опер («Дар свободі», 1792; 
«Тріумф Республіки, або Табір 
при Гранпре», 1793), 3 балетів, 
ораторій, мес. 
ГбССЕНА ЗАКбНИ — мате¬ 
матична розробка основних прин¬ 
ципів бурж. вульгарної концепції 
«граничної корисності». Названі 
за ім’ям нім. економіста Г. Госсена 
(1810—58). Висунувши як осн. 
завдання політ, економії розроб¬ 
ку правил збільшення заг. суми 

корисності або насолоди людини, 
він створив свою концепцію спо¬ 
живання, що відома під назвою 
двох законів Госсена. Перший з 
них констатує спад корисності на¬ 
ступних одиниць продукту в міру 
того, як задовольняється потреба 
людини; в точці повного насичен¬ 
ня продуктом корисність від його 
споживання досягає нульової оцін¬ 
ки. Другий закон формулює раціо¬ 
нальний варіант індивідуального 
споживання шляхом досягнення 
однакових граничних корисностей 
усіх споживаних продуктів. Обид¬ 
ва закони Госсена належать без¬ 
посередньо до сфери споживан¬ 
ня і зовсім абстраговані від сфе¬ 
ри виробництва. Вони грунту¬ 
ються на ідеалістичному уявленні 
про природу людини, яка нібито 
є істотою, ізольованою від усього 
соціального світу, а її психіка — 
від існуючих сусп.-виробничих від¬ 
носин. З них випливає апологетич¬ 
ний висновок, що характер розпо¬ 
ділу і споживання матеріальних 
благ не залежить від соціально- 
екон. форми виробництва. Капіта¬ 
лістичне вироби, заради прибут¬ 
ку виступає нібито як вироби, для 
заг. блага. Цим маскується супе¬ 
речність між капіталістичним ви¬ 
роби. і споживанням. 

А. 1. Кредісов. 
ГОСТ (Государственньїй стандарт 
Союза ССР), Державний стан¬ 
дарт Союзу РСР — одна з основ¬ 
них категорій стандартів, встанов¬ 
лених держ. системою стандарти¬ 
зації. Є обов’язковим до застосу¬ 
вання підприємствами, орг-ціями, 
установами союзного, респ. і місц. 
підпорядкування в усіх галузях 
нар. г-ва СРСР і союзних респуб¬ 
лік. 
ГОСТЙНА, овеча десятина — фео¬ 
дальна данина на Волині у 18 ст. 
Сплачували Г. натурою або гріш¬ 
ми. Селяни, які мали в своїх г-вах 
овець, були зобов’язані щороку від¬ 
давати поміщикам кожну двадцяту 
вівцю або платити по 6 грошів за 
утримувану вівцю. Після возз’єд¬ 
нання Правобережної України з 
Росією в кін. 18 ст. та запроваджен¬ 
ня подушної податі Г. було 
скасовано. 
ГОСТЙНИЙ ДВІР —місце, де 
зберігалися товари і велася торгів¬ 
ля. В 16—17 ст. Г. д. мав вигляд 
прямокутної площі, обнесеної 
кам’яними або дерев’яними торг, 
і житл. приміщеннями, об’єднани¬ 
ми критими галереями. Знадвору 
Г. д. був схожий на фортецю — 
гладенькі стіни з оборонними вежа¬ 
ми, проїзні брами (Г. д. в Архан¬ 
гельську, 1668—84, арх. Д. Стар- 
цев). На Україні Г. д. часто будува¬ 
ли разом з ратушами (Г. д. у Гуся- 

Гостиний двір. Торгові ряди в Білій 
Церкві. 1809—14. 
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Гострик: а — статево¬ 
зріла самка (/ — вези¬ 
кула; 2 — стравохід; 
З — бульбус; 4 — ки¬ 
шечник; 5 і 6 — яєчни¬ 
ки; 7 — матка; 
Н —анус); б — яйце 

Гострорилий кит. 

тині, кін. 17—18 ст.). У 2-й пол. 
18—1-й пол. 19 ст. інтенсивне спо¬ 
рудження Г. д. у Росії й на Україні 
було пов’язане з розвитком міст. 
На архітектурі Г. д. позначився 
стиль класицизму. Г. д. планували 
у вигляді замкнутого прямокутни¬ 
ка з відкритими аркадами-гале- 
реями або колонадами (Г. д. у 
Ленінграді, 1761—85, арх. Ж. Б. 
Валлен-Деламот; у Києві, 1809— 
28, архітектори Л. Руска та А. 
Меленський; у Білій Церкві, 
1809—14; Новгороді-Сіверському, 
поч. 19 ст.). Г. Н. Логвин. 
ГОСТбМЕЛЬ— селище міського 
типу Київської обл. УРСР, під¬ 
порядковане Ірпінській міськраді, 
на р. Ірпені (прит. Дніпра), за 6 
км від залізничної ст. Буча. 9,1 
тис. ж. (1978). Склотарний і Бучан- 
ський крохмальний з-ди, пром. 
комбінат. 4 заг.-освітні школи, 
лікарня, поліклініка. З клуби, 
Будинок культури, 4 б-ки. Відо¬ 
мий з 1496. 
ГСЗСТРА МОГЙЛА — висота на 
околиці Ворошиловграда, яку ге¬ 
роїчно обороняли проти значно 
переважаючих сил денікінців ча¬ 
стини Червоної Армії та загони 
трудящих міста 21.IV—25.V 1919 
(див. Луганська оборона 1919). 
На Г. М. споруджено пам’ятники 
героям оборони 1919 і воїнам Рад. 
Армії, які загинули 1943 в боях 
за визволення Ворошиловграда від 
нім.-фашист, загарбників. Іл. див. 
до сл. Ворошиловградська область. 
ГСЗСТРИК (ЕпіегоЬіиз уегтісиїа- 
гІ5) — круглий черв’як, парази¬ 
тує у людини. Живе в тонких і 
верхній частині товстих кишок. 
Довжина самця 2— 5 мм, самки — 
9—13 мм. Запліднені самки спу¬ 
скаються в пряму кишку, випов¬ 
зають назовні й навколо анального 
отвору відкладають яйця (бл. 
12 тис.), що супроводиться сверб¬ 
лячкою. Після відкладення яєць 
самки гинуть. Яйця через 4—6 го¬ 
дин досягають інвазійної (заразли¬ 
вої) стадії. Зараження людини на¬ 
стає при попаданні яєць Г через 
рот у кишечник. Г. спричинює 
захворювання на ентеробіоз. З а - 
ходи боротьби: застосуван¬ 
ня протиглистяних засобів, осо¬ 
биста гігієна. 
гостроконечник — крем’я¬ 
не знаряддя праці, характерне для 
мустьєрської епохи середнього 
палеоліту. Виготовляли його з 
трикутної пластини, яку відколю¬ 
вали з дисковидного нуклеуса. Кі¬ 
нець і краї Г. були загострені. Йо¬ 
го використовували як наконечник 
дерев’яного списа або як мисливсь¬ 
кий ніж. 
ГОСТРОНГС | Ми£ІІ (Ьіга) $а1і- 
епз 1 — риба род. кефалевих. Дов¬ 
жина 50—55 см, маса до 1 кг. Жи¬ 
виться водоростями та детри¬ 
том. Статевозрілим стає на третьо¬ 
му році життя. Нерест у червні — 
серпні. Плодючість до 21 млн. ікри¬ 
нок Ікра пелагічна (вільно плаває 
у воді). Г. поширений у сх. части¬ 
ні Атлантичного ок., Середземно¬ 
му й Чорному морях, влітку за¬ 
ходить в Азовське м. та лимани 
Причорномор’я; акліматизований 
у Каспійському м. Об’єкт проми¬ 
слу. К. О. Виноградов. 
ГОСТРОРЙЛИИ КИТ, малий 
смугач (Ваіаепоріега асиіогозіга- 

са) — водяний ссавець родини 
справжніх смугачів підряду без¬ 
зубих китів. Довж. до 10,5 м, ма¬ 
са — 6—7 т. Голова видовжена 
(становить 1/4—1/5 частину тіла), 
закінчується загостреним рилом 
(звідси й назва). Забарвлення спи¬ 
ни темно-сіре, боків — світліше, 
черева — біле. На черевному бо¬ 
ці є поздовжні смуги. Поширений 
у всіх океанах (від криг Арктики 
до Антарктики). Здійснює регуляр¬ 
ні міграції. Живиться рибою, ра¬ 
коподібними, молюсками. Статева 
зрілість настає при довж. тіла бл. 
7 м. Раз на два роки після 10-місяч- 
ної вагітності самка народжує 1 
маля. Г. к.— об’єкт китобійного 
промислу. О. П. Корнєєв. 
Г(ЗТА — місто в НДР, в окрузі 
Ерфурт- 59 тис. ж. (1975). Знач¬ 
ний наук, і картовидавничий центр 
країни — геогр.-картографічне під¬ 
приємство ім. Г. Гака (засн. 1785). 
Підприємства маш.-буд. (вагоно¬ 
будування), харч, та ін. галузей 
пром-сті. Як місто відоме з 12 ст. 
ГОТАлОВ-ГбТЛІБ Артемій Гри¬ 
горович [3 (15).І 1866, Могилів- 
Подільський повіт Подільської 
губ.— 28.VII 1960, Одеса 1 — ук¬ 
раїнський рад^ історик і педагог. 
У 1892 закінчив Новоросійський 
ун-т в Одесі. Викладав у гімназіях 
Одеси, Петербурга, Ялти, Пскова 
З 1918 — професор Одес. ін-ту 
нар. освіти, з 1940 — Одес. ун-ту. 
Автор праць з історії та педагогі¬ 
ки: «Ранній італійський гуманізм», 
«Історія політичних учень на За¬ 
ході в середні віки», «Педагогіч¬ 
на освіта в Європі й Америці», 
«Про естетичне виховання в серед¬ 
ній школі». 
ГбТВАЛЬД (СоШуаІсі) Клемент 
(23.ХІ 1896, с. Дедіце, Моравія — 
14.III 1953, Москва, похований у 
Празі) — діяч чехословацького й 
міжнародного комуністичного ру¬ 
ху, політ, і держ. діяч Чехословач- 
чини. Член Компартії Чехословач- 
чини (КПЧ) з 1921; один з її за¬ 
сновників. Н. в сім’ї селянина. 
В 1922—25 — редактор комуні¬ 
стичних газет. З 1925 — член ЦК 
і Політбюро ЦК КПЧ. 1926—29 — 
зав. відділом пропаганди та агі¬ 
тації ЦК КПЧ. З 1929 —гене¬ 
ральний секретар ЦК, з 1945 — 
голова КПЧ. З 1928 — член Викон¬ 
кому Комінтерну (ВККІ), 1935— 
43 — секретар ВККІ. Під час нім.- 
фашист. окупації Чехословаччини 
за рішенням ЦК КПЧ емігрував 
до СРСР, де очолив закордонне 
керівництво КПЧ Після визво¬ 
лення Рад. Армією сх. частини Че¬ 
хословаччини від фашист, загарб¬ 
ників (квітень 1945) — заст. голо¬ 
ви уряду Нац. фронту. В 1946— 
48 очолював коаліційний уряд. З 
14. VI 1948 — президент Чехосло¬ 
ваччини. В ЧССР встановлено 
орден К. Готвальда. 
ГбТВАЛЬД (до 1976 —Зміїв) ~ 
місто Харківської обл. УРСР, рай¬ 
центр, при впадінні річки Можу в 
Сіверський Донець. Залізнична 
станція Зміїв. Перша згадка про 
Зміїв належить до 12 ст. Козаки 
Зміївської сотні брали участь у 
Дзиковського повстанні 1670, Бу- 
лавінському повстанні 1707— 
09. В районі Змієва в грудні 1905 
відбувалися сел. заворушення. 
Рад. владу встановлено в січні 

1918. В період тимчасової нім.- 
фашист. окупації (22.Х 1941—17. 
VIII 1943) в районі діяв партизан¬ 
ський загін. Поблизу Змієва, між 
селами Козачкою і Таранівкою, 
25 бійців під командуванням лей¬ 
тенанта П. М. Широніна повтори¬ 
ли подвиг 28 панфіловців (див. 
Широнінці). З 1948 Зміїв — місто. 
На честь видатного діяча чехосло¬ 
вацького і міжнар. комуністично¬ 
го руху К. Готвальда Зміїв пе¬ 
рейменовано на Готвальд. У місті— 
маш.-буд., буд. матеріалів з-ди, па¬ 
перова й харчосмакова ф-ки, тар¬ 
ний комбінат, виробниче спеціалі¬ 
зоване відділення райсільгосптех- 
ніки, комбінат побутового обслуго¬ 
вування, 5 заг.-освітніх і музична 
школи, 3 лік. заклади, в т. ч. лі¬ 
карня. Будинок культури, 3 клу¬ 
би, кінотеатр, 3 б-ки. У Змієві на¬ 
родився двічі Герой Рад. Союзу 
3. К. Слюсаренко. 
ГбТВАЛЬДІВСЬКИЙ РАЙбН 
(до 1976 — Зміївський район) — 
у центр, частині Харківської обл. 
УРСР. Утворений 1923. Пл. 1,4 
тис. км2. Нас. 87,4 тис. чол. (1978). 
У районі — 81 населений пункт, 
підпорядкований міській, 3 селищ¬ 
ним і 12 сільс. Радам народних 
депутатів. Центр — м. Готвальд. 
Поверхня району — хвиляста рів¬ 
нина, подекуди розчленована до¬ 
линами річок, балками та ярами. 
Поклади буд. і формувальних піс¬ 
ків, глини. 

Річки: Сіверський Донець з прит. 
Мож, Уди 
Грунти чорноземні, темно-сірі 
опідзолені, піщані дерново-під¬ 
золисті. Пн.-зх. частина району 
розташована в лісостеповій зоні, 
пд.-сх.— у степовій. Під лісами 
(дуб, клен, липа, вільха, сосна, бе¬ 
реза) — 42 тис. га. Підприємства 
маш.-буд. та енергетичної пром-сті, 
вироби, буд. матеріалів. Найбіль¬ 
ші з них: Змігвська ДРЕС імені 
Г. М. Кржижановського, готваль- 
дівські маш.-буд., буд. матеріа¬ 
лів з-ди, паперова ф-ка. Комбінат 
побутового обслуговування (Гот¬ 
вальд) і 12 будинків побуту. С. г. 
району спеціалізується на виро¬ 
щуванні овочів, картоплі, вироби, 
молока, м’яса та яєць. Пл. с.-г. 
угідь 1977 становила 66,3 тис. га, 

Гостроніс. 
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у т. ч. орні землі — 50,2 тис. га. 
Гол. культури: картопля, овочі, 
озима пшениця, кукурудза, соняш¬ 
ник, цукр. буряки В районі — 14 
радгоспів, 2 птахофабрики, Укр. 
н.-д. ін-т птахівництва з дослід¬ 
ним г-вом (обидва — ус. Бірках), 
райсільгосптехніка з виробничим 
спеціалізованим відділенням. За¬ 
лізничні станції: Зміїв, Бірки, 
Безпалівка, Занки. Автошляхів — 
496 км, у т. ч. з твердим по¬ 
криттям —211 км. 
У районі — 38 загальноосв., З 
муз. та спортивна школи, про- 
фес.-тех. уч-ще; 51 лік. заклад, 
у т. ч. 5 лікарень; санаторій «Зан¬ 
ки ». 10 палаців і будинків культу¬ 
ри, 35 клубів, кінотеатр, 27 кі¬ 
ноустановок, 53 б-ки. У с. Соколо¬ 
вому Г. р.— музей рад.-чехосло¬ 
вацької дружби (тут 1943 почав 
бойові дії 1-й окремий Чехосло¬ 
вацький батальйон під команду¬ 
ванням Л. Свободи), в с. Тара- 
нівці — музей бойової слави иіи- 
ронінців, що повторили подвиг 
панфіловців; у цьому ж селі наро¬ 
дився двічі Герой Соціалістичної 
Праці В. С. Пустовойт. 
У Г. р. видається газ. «Будівник 
комунізму» (з 1930). 

О. С. Пугикарьов. 
ГоТВАЛЬДОВ — місто в цент¬ 
ральній частині Чехословаччини, в 
Південно-Моравській обл., у пе¬ 
редгір’ях Зх. Карпат. Розташова¬ 
ний в долині р. Држевніце (прит. 
Морави). 69, 8 тис. ж. (1975). Гол. 
центр взуттєвої пром-сті країни 
(держ. підприємства «Світ», на 
яких виробляється 70% всієї взут. 
продукції країни). Машинобуду¬ 
вання (гол. чином устаткування 
для взут. пром-сті), підприємства 
хім., шкіряної, харч, та ін. га¬ 
лузей. Утворений 1949 злиттям 
м. Злин з навколишніми населе¬ 
ними пунктами. 
ГОТЕЛЬ (франц. Ьоіеі, від лат. 
Ьозріїаііз — гостинний) — в СРСР 
державне підприємство, що надає 
житло тимчасового користування 
га комунально-побутові послуги 
приїжджим громадянам. У дав¬ 
ні часи притулком для приїжджих 
були заїжджі двори, караван-сараї, 
іноді корчми. З розвитком госп. 
і культур, зв’язків, транспорту і 
туризму склався сучас. тип Г. Роз¬ 
різняють Г. (мал.) заг. призначен¬ 
ня, туристські (для автотуристів — 
мотелі) й курортні. Крім того, є 
Г. для транзитних пасажирів, 
спортсменів, персоналу, що обслу¬ 
говує трансп. засоби, а також ві¬ 
домчі — для людей однієї профе¬ 
сії або виду діяльності. За міст¬ 
кістю (кількістю спальних місць) 
Г. поділяють на великі (понад 500), 
середні (100—500) та малі (25— 
100). Г. має житлові кімнати-но- 
мери, як правило, з сан.-гігієн. 
вигодами, холи, буфети, рестора¬ 
ни, приміщення побутові (напр., 
перукарню, пральню та ін.), адм. 
та підсобні. У великих Г. є кіно¬ 
концертні зали, приміщення для 
конференцій і виставок, басейни 
тощо. Спорудження Г.— невід’єм¬ 
на частина містобудування. В 
60—70-х рр. для задоволення 
зростаючих потреб у підприємст¬ 
вах такого типу в містах, на ку¬ 
рортах, туристських маршрутах 
СРСР споруджено значну кіль¬ 

кість комфортабельних Г., зокре¬ 
ма на Україні — в Києві, До¬ 
нецьку, Запоріжжі, Одесі, Черка¬ 
сах, Сімферополі, Каневі, на Яб- 
луницькому перевалі, в Трускав- 
Ці, Моршині, Ялті тощо. Див. 
також Кемпінг. 
Літ.: Архитектурное проектирование 
общественньїх зданий и сооружений. 
М., 1970; Техника обслуживания и 
культура работьі в гостиницах. К., 
1977. , Г. О. Урусов. 
готерГвський вік і ярус 
[за назвою м. Отрів (НаиГегіуе) 
у Швейцарії] — другий вік ран- 
ньокрейдової епохи та відклади, 
що утворилися в той час. На Укра¬ 
їні відклади Г. я. (вапняки, мер¬ 
телі, глини, піски та пісковики) 
поширені в Дніпровсько-Донецькій 
западині, Карпатах, на Кримсько¬ 
му п-ові та в ін. районах. Потуж¬ 
ність їх до 500 м. З цими відкла¬ 
дами пов’язані поклади нафти 
й газу. Див. також Крейдовий пе¬ 
ріод і крейдова система. 
гбти, готони — племена сх. гер¬ 
манців. На поч. н. е. жили на пд. 
узбережжі Балтійського м. та в 
пониззі Вісли. З кін. 2 ст. почали 
пересуватися на Пд. Сх. і в 1-й 
пол. З ст. осіли в Пн. Причорно¬ 
мор’ї. Тут Г. змішалися з місце¬ 
вими, переважно скіфо-сарматсь- 
кими племенами, створивши силь¬ 
не політ, об’єднання. У 3 ст. вели 
війну проти Рим. імперії, захопи¬ 
ли античні міста-д-ви Тіру, 
Ольвію, а також Боспорську дер¬ 
жаву, здійснили ряд мор. похо¬ 
дів, у т. ч. в Малу Азію. В цей 
час відбувся поділ Г. на остготів 
(жили в пониззі Дніпра) та вест- 

Готелі: «Либідь» у Києві; «Турист» у 
Черкасах; «Беркут» на Яблуницькому 
перевалі в Карпатах. 

готів (у пониззі Дністра). В 2-й 
пол. 4 ст. проти Г. вели успішні 
війни анти. В 375 готський союз 
розгромили гунни, після чого 
осн. частину Г. було витіснено з 
Пн. Причорномор’я. Невелика 
частина їх залишилася в Криму 
(див. Готи кримські, Готська 
мова). 
ГЙТИ КРЙМСЬКІ — невелика 
частина готів, яка залишилася в 
Криму після навали гуннів (4 ст.). 
Готи вперше з’явилися в Криму 
в 3 ст. Після оселення там вони змі¬ 
шалися з місц. племенами скіфо- 
аланського, сарматського і таврсь¬ 
кого походження. У візант. дже¬ 
релах термін «Готія», що поширю¬ 
вався на Крим, вживався як гео¬ 
графічне, а не етнічне поняття. 
ГбТИКА (від італ. досісо, букв.— 
готський), готичний стиль — ху¬ 
дожній стиль країн Зх. і Цент¬ 
ральної Європи часів пізнього 
середньовіччя. Г. виникла в 12 ст. 
і прийшла на зміну романському 
стилю. Провідне місце в Г. зай¬ 
няла архітектура. Міський собор 
став не лише культовою, а й громад, 
спорудою, де влаштовувались уро¬ 
чисті збори, театр, містерії тощо. 
Для будівництва соборів було роз¬ 
роблено нову конструктивну си¬ 
стему, в основу якої покладено 
каркасну структуру, стрілчасті ар¬ 
ки й ребристі (нервюрні) склепін¬ 
ня, що передають свій розпір че¬ 
рез опорні напіварки {аркбутани) 
на зовн. стіни й підпірні стовпи 
(контрфорси). Розпалубки скле¬ 
пінь заповнювалися легкою клад¬ 
кою, а проміжками між стовпами 
були великі вікна, прикрашені 
вітражами; на зх. фасадах спо¬ 
руджували вежі — «бефруа» (зав¬ 
вишки до 150 м). Нова архіт.- 
конструктивна схема давала змо¬ 
гу набагато збільшити ширину 
нефів і висоту будівель. Споруди 
стали легкими, а за композицією 
стрімко спрямованими вгору. Син¬ 
тез мистецтв у Г. став набагато 
складнішим. Зовні і всередині 
собори оздоблювали численними 
скульптурами й витонченим різьб¬ 
ленням на камені. В композиції 
готичного собору значне місце зай¬ 
мали високі ажурні башти. Для 
форм готичної архітектури ха¬ 
рактерними були гострокінцеві 
завершення прорізів-вімпергів, 
стрілчасті вікна й портали, круглі 
вікна-рози, декоративні деталі — 
фіали тощо. Водночас із культо¬ 
вою архітектурою розвивалися 
містобудування та громад, архі¬ 
тектура (житл. будинки, ратуші, 
палаци, торг, ряди, міські баш¬ 
ти — «бефруа» тощо). 
Г. зародилась у Пн. Франції в се¬ 
ред. 12 ст. і в 1-й пол. 13 ст. до¬ 
сягла найвищого розквіту. Роз¬ 
виткові франц. Г. сприяло нац. 
піднесення, пов’язане з об’єднан¬ 
ням країни, а також формування 
міста як самостійного політ, та 
екон. центру. Зразками ранньої 
франц. Г. є собори в Лані (6л. 
1150—1215), Паризької богома- 
тері (Нотр-Дам, 1163—1257, іл. 
див. на окремому арк. до ст. Ар¬ 
хітектура, т. 1, с. 224—225), 
Шартрі (1194—1260), зрілої Г.— 
собори в Реймсі (1211—1311), 
Ам'єні (1220—88) та ін. Для англ. 
Г. характерне прагнення до зовн. 

ГОТИКА 

К. Готвальд. 

Готика. Елементи го¬ 
тичної архітектури: 1 — 
фіал; 2 — вімперг; 3 — 
роза. 
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ГОТИЧНЕ ПИСЬМО 

Значок -«Готовий до 
праці й оборони 
СРСР» 

ефектів; інтер’єри соборів нижчі 
за франц., фасади трактовані більш 
площинно (собори в Солсбері, 
1220—85; Ексетері, між 1275— 
1375; Глостері, 1329—77). У Нідер¬ 
ландах і особливо в Пн. Німеччи¬ 
ні, а також у Скандінавії Г. від¬ 
значається лаконічністю й масив¬ 
ністю форм (собори в Кельні, 
1248—1880; Гамбурзі, після 1249; 
Марбурзі, 1235—83, всі — в Ні¬ 
меччині; суконні ряди в Брюгге, 
1248—1364; ратуші в Брюсселі, 
1401—55; Ауденарде, 1526—37, 
всі— в Нідерландах). В Іспанії (со¬ 
бор у Бургосі, 1221—1599) і в Іта¬ 
лії (собор у Сієні, почато в 12 ст., 
Палац дожів у Венеції, 14—16 ст.) 
на Г. позначився вплив місц. тра¬ 
дицій. Готична архітектура Чехії 
(собор св. Віта в Празі, 1344— 
1420), Польщі (ратуші в Гданську. 
1378—1492, і Торуні, 13—14 ст.; 
Мар’яцький костьол у Кракові, 
1226—1478) також має багато 
місц. своєрідних рис. Г. певною 
мірою позначилася на архітекту¬ 
рі Латвії (Домська церква в Ризі, 
1211 — 6л. 1300), Литви (костьол 
св. Анни, 1581), Естонії (церква 
св. Алая в Талліні, 13—14 ст.). 
Поява елементів Г. на Україні в 
14—15 ст. зумовлена як зв’язками 
з країнами Зх. Європи, так і поси¬ 
ленням будівництва католицьких 
костьолів, що його провадила шля¬ 
хетська Польща на загарбаних 
нею в 14 ст. укр. землях (Ка¬ 
федральний костьол у Львові, 
14—15 ст.; костьоли в Дрогобичі, 
15 ст., в с. Вижнянах Золочів. 
р-ну Львів, обл., 15 ст.), хоч ра¬ 
зом з тим у цих спорудах виявився 
вплив укр. архіт.-будівельної 
культури. Риси Г. простежуються 
і в формах завершень дерев’яних 
церков на Закарпатті (церкви Па- 
раскеви в с. Олександрівці, 17 ст., 
Миколи в с. Даниловому, 1779, оби¬ 
дві — в Хустському р-ні), а також 
в оздобленні оборонних укріплень 
(замок у місті Хотині, 13 ст.; Верх¬ 
ній замок у Луцьку, кін. 13—14 ст., 
перебудова 15—16 ст.). Конструк¬ 
тивні прийоми Г. мали позитивний 
вплив на розвиток архітектури до¬ 
би Відродження і барокко, а потім 
стали об’єктом наслідування й 
стилізації (див. Псевдоготика). 
Образотворче мистец¬ 
тво Г., зберігаючи органічний 
зв’язок з реліг. світоглядом, водно¬ 
час прагнуло до широкого охоп- 
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Плакетка. Різьблення на слоновій кі¬ 
стці. 14—15 ст. Франція. Мадонна з 
немовлям. Розфарбоване дерево. 15 
ст. Німеччина. Обидві — в Київському 
музеї західного та східного мистецтва. 

лення дійсності, передачі окремих 
її явищ. Найбільшого розвитку до¬ 
сягла скульптура: для декоруван¬ 
ня соборів широко застосовували 
статуї й рельєфи (напр., у Реймсь- 
кому соборі — понад 2300 скульп¬ 
тур), а також вітраж, який від¬ 
значався насиченістю й чистотою 
кольорів (собори в Сен-Дені, Шарт- 
рі, Бурже). Твори образотворчо¬ 
го мист. підпорядковувалися рит¬ 
міці архітектури, вони вражають 
емоційною виразністю й харак¬ 
терністю окремих деталей. Поряд 
з релігійними трапляються жанро¬ 
ві сцени, зображення трудових 
процесів, іноді навіть сатиричні 
фольклорні сюжети (скульптури 
соборів у Парижі, Ам’єні, Страс¬ 
бурзі та ін.). Високого худож. рів¬ 
ня досягло ужиткове мистецтво 
(різьблення на камені та слоновій 
кістці, вироби з металу, емалі то¬ 
що). Живопис у мист. Г. був роз¬ 
винутий мало (франц. художник 
М. Брудерлам та чес. Теодорік). 
Риси Г. простежуються в творах 
італ. (Джотто), нідерл. (Я. Ван 
Ейк, Р. ван дер Вейден) та ін. 
майстрів. Розквіту набула кольо¬ 
рова книжкова мініатюра, в 
якій досить правдиво зображено 
істор. і побутові сцени (напр., 
«Книга ремесел» у Кракові). Іл. 
див. на окремому аркуші, с. 448— 
449. 
Літ.: Нессельштраус Ц. Г. Искусство 
Западной Европьі в средние века. 
Л.—М., 1964; Всеобщая история архи- 
тектурьі, т. 4. Л. — М., 1966; Лясков- 
ская О. А. Французская готика. М., 
1973. 

Ю. С. Асєєв (архітектура), 
Л. М. Сак (образотворче мистецтво). 
ГОТЙЧНЕ ПИСЬМО, готичний 
мінускул — почерк латинського 
письма періоду середньовіччя (12— 
15 ст.). Г. п. прийшло на зміну ка- 

йШГігШшооіггєіішшг 
Готичне письмо. Текстура. 

ролінгському мінускульному пи¬ 
сьму. Перші зразки Г. п. трап¬ 
ляються в Італії (з 10 ст.). Розріз¬ 
няють чотири різновиди Г. п.: 
текстуру, швабахер, фрактуру й 
круглоготичне письмо — перехідне 
від готичного до гуманістичного 
письма періоду Відродження. Най¬ 
довше Г. п. проіснувало в Німеч¬ 
чині, де його обмежено застосову¬ 
ють і в 20 ст. 
ГЙТЛАНД — найбільший острів 
у Балтійському м. Є частиною те¬ 
риторії Швеції. Пл. 2960 км2. Нас. 
понад 50 тис. чол. Поверхня рів¬ 
нинна. Вис. до 83 м. Поширений 
карст. Хвойні ліси, луки. Більша 
частина Г. зайнята с.-г. угіддями. 
Гол. місто і порт — Вісою. 
ГОТбВА ПРОДУКЦІЯ — сукуп¬ 
ність виготовлених і повністю об¬ 
роблених на підприємстві продук¬ 
тів і виробів, що фактично відпу¬ 
щені або призначені для відпускан¬ 
ня за межі підприємства. До Г. п. 
належать і вироби (напівфабрика¬ 
ти), обробку яких закінчують на 
ін. підприємствах. 
ГОТОВАЛЬНЯ —набір кресляр 
ських інструментів у спеціально¬ 
му футлярі. У готовальні є цир¬ 
куль, циркуль-вимірник, кронцир¬ 
куль, рейсфедер, транспортир 
тощо. Г. бувають універсальні. 

шкільні, портативні, для конст¬ 
рукторських і копіювальних робіт. 
«готовий до прАці й обо¬ 
рони СРСР» (ГПО) — всесоюз¬ 
ний фізкультурний комплекс, про¬ 
грамна і нормативна основа рад. 
системи фізичного виховання. Має 
на меті сприяти всебічному гармо¬ 
нійному розвиткові рад. людей, 
зміцненню їхнього здоров’я, їхній 
підготовці до високопродуктивної 
праці й захисту Батьківщини. 
Комплекс запроваджено 1931 за 
ініціативою ВЛКСМ. У 1932—58 
зміст і нормативи комплексу змі¬ 
нювалися відповідно до вимог роз¬ 
витку фіз. культури в СРСР. У 
1972 затверджено новий комплекс 
ГПО, що забезпечує організацію 
фізкультурної і спортивної робо¬ 
ти з осн. населенням країни (ві¬ 
ком від 10 до 60 років). Кожний 
ступінь нового комплексу має свої 
особливості й назву: 1-й ступінь 
«Сміливі й спритні» (розрахований 
на дітей 10—13 років); 2-й — 
«Спортивна зміна» (для 14-15- 
річних); 3-й — «Сила і мужність» 
(для 16—18-річних); 4-й — «Фізич¬ 
на досконалість» (для 19—39- 
річних чоловіків і 19—34-річних 
жінок); 5-й — «Бадьорість і здоро¬ 
в’я». Кожний ступінь складається 
з двох розділів: вимог теоретич¬ 
ного характеру і норм фіз. вправ, 
що визначають рівень розвитку 
фіз. якостей людини, а також 
сприяють засвоєнню прикладних 
рухових навичок. Ю. М. Теппер 
ГСЗТОРН (Хоторн: НалуїЬогпе) На- 
танієл (4.VII 1804, Сейлем — 19.У 
1864. Плімут) — американський 
письменник-новеліст, один з пред¬ 
ставників амер. романтизму . Автор 
збірок «Двічі розповіджені історії» 
(1837), «Легенди старої садиби» 
(1846), романів «Червона літера» 
(1850), «Будинок на сім фронтонів» 
(1851), «Роман про Блайтдейл» 
(1852), «Мармуровий фавн» (1860). 
Творам Г. властиві психологізм, 
символіка, іронічність, сатиричне 
зображення бурж. моралі. 
Те.: Рос. перек л.— Алая буква. 
М., 1957; Новелльї. М.—Л., 1965; 
Дом о семи фронтонах. Л., 1975. 
ГОТСЬКА МСЗВА — мова готів. 
Належить до сх.-германської під¬ 
групи германської групи індоєв- 
роп. сім’ї. Г. м.— мертва мова, 
відома переважно з писемних па¬ 
м’яток 4 ст. 
Вважають, що в 4 ст. Вульфіла 
(церковний діяч вестготів) ство^ 
рив готський алфавіт на основі 
грецького, використавши й лат. 
та рунічне письмо (див. Руни), і 
переклав Біблію з грец. мови на 
готську. Г. м. дає цінний матері¬ 
ал для порівняльно-істор. вивчен¬ 
ня герм. мов. 
Літ.: Гухман М. М. Готский язмк. 
М., 1958; Задорожний Б. М. Порів¬ 
няльна фонетика і морфологія готсь¬ 
кої мови. Львів, 1960. 
ГОТСЬКА ПРОГРАМА — про- 
грама німецької соціал-демократії, 
прийнята на з’їзді в м. Готі (22— 
27.V 1875), на якому С.-д. робіт¬ 
нича партія Німеччини (ейзенахці) 
і лассальянський Заг. нім. робітн. 
союз об’єдналися в Соціалістич¬ 
ну робітн. партію Німеччини. 
Об’єднання відбулося переважно 
на опортуністичній, лассальянсь¬ 
кій платформі. Г. п. спотворювала 
програмні и тактичні основи про- 
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лет. руху. В ній не знайшла місця 
ідея соціалістичної революції й 
завоювання пролетаріатом політ, 
влади. Замість положення про дик¬ 
татуру пролетаріату вона пропону¬ 
вала тезу про надкласову «вільну 
д-ву», містила помилкові твер¬ 
дження про реакційність порівняно 
з пролетаріатом усіх ін. класів, 
включаючи селянство; про ство¬ 
рення за допомогою бурж. д-ви ви¬ 
робничих кооперативів як шляху 
до соціалізму; про незалежність 
розподілу матеріальних благ від 
існуючого виробництва та ін. 
Опортуністичні помилки Г. п. 
піддав нищівній критиці К. Маркс 
у праці «Критика Готської про¬ 
грама. В 1891 Г. п. було заміне¬ 
но Ерфуртською програмою. 

В. Д. Лисоченко. 
ГОТТЕНТбТИ (самоназва — кой- 
коїн, тобто справжні люди) — на¬ 
род, що живе в центр, і пд. райо¬ 
нах Намібії (6л. 60 тис. чол., 1975). 
Мова — готтентотська койсанської 
групи. За релігією — переваж¬ 
но протестанти. Г., як і бушмени,— 
найдавніші жителі (кочовики-ско¬ 
тарі) Пд. Африки, яких народи 
банту відтіснили в пд.-зх. пус¬ 
тельні райони материка і в 17 — на 
поч. 20 ст. значною мірою вини¬ 
щили європ. колонізатори. Частина 
сучас. Г. живе в резерваціях і 
займається скотарством і землероб¬ 
ством, більшість працює на фер¬ 
мах європейців і в містах. 
ГбТФРІД СТРАСБУРЗЬКИЙ 
(СоПітіеб уоп ЗїгаззЬигя; кін. 12 
ст.— бл. 1220) — німецький поет. 
Представник світського напряму 
в куртуазній літературі. Автор 
незакінч. роману у віршах 
«Трістан та Ізольда> (1205—15), 
в основу якого покладено мотиви 
однойменного старофранц. рома¬ 
ну англо-нормандського трувера 
Томаса Британського. Твір Г. С. 
став джерелом опери «Трістан 
та Ізольда» Р. Вагнера. 
ГбТШАЛК (р. н. невід.— 1066) — 
князь бодричів з 1031 (фактично 
з 1044). Засновник слов. Венд- 
ської держави. Проводив незалеж¬ 
ну політику. Щоо протистояти за¬ 
грозі з боку Саксонського герцог¬ 
ства, вступив у союз з архієписко¬ 
пом Бремена і королем Данії Кну- 
дом 1 Великим (одружився з його 
дочкою). Намагався створити неза¬ 
лежну слов. церкву. Загинув під 
час повстання, спровокованого 
племінною знаттю, яка діяла в 
згоді з саксонськими феодалами. 
ГбТШЕ (ОоезсЬе) Отто (н. З.УІІ 
1904, Вольфероде) — німецький 
письменник (НДР). Комуніст з 
20-х рр. У період Веймарської 
республіки і фашист, режиму за 
політ, діяльність зазнавав репре¬ 
сій. Після розгрому фашизму 
взяв участь у будівництві демокра¬ 
тичної Німеччини. В романах від¬ 
творив революц. рух нім. пролета¬ 
ріату 1918—23 («Березневі бурі», 
перше видання 1933 знищило ге¬ 
стапо, повторно видано 1953, 2-й 
т. 1971), діяльність антифашист, 
підпілля та демократичне відрод¬ 
ження Німеччини («Між ніччю і 
ранком». 1955), зем. реформу 
в поворнному селі («Глибокі бороз¬ 
ни». 1949). В романі «Криворізь¬ 
кий прапор» (1959) відобразив 
солідарність нім. і укр. робітників. 

Те.: Укр. перекл.— Глибокі бо¬ 
розни. К., 1956; Криворізький прапор. 
Дніпропетровськ, 1961; Рос. пе¬ 
рекл.— Криворожское знамя. М., 
1977. А. Г. Баканое. 
ГбТШЕД (СоШсЬесі) Йоганн- 
Крістоф (2.ІІ 1700, Кенігсберг — 
12.ХІІ 1766, Лейпціг) — німець¬ 
кий письменник і критик. Пред¬ 
ставник раннього нім. Просвіти¬ 
тельства. Відстоював принципи 
класицизму в л-рі і мистецтві, на¬ 
магався створити нац. театр і впо¬ 
рядкувати літ. мову. Осн. праці: 
«Нарис критичної поетики для 
німців» (1730), «Німецький театр, 
відповідно до правил Давньої Гре¬ 
ції і Риму» (т. 1—6, 1741—45). 
ГОТЬй (Саиііег) Теофіль (31. VIII 
1811, м. Тарб — 22.Х 1872, Нейї, 
поблизу Парижа) — французький 
письменник і критик. Літ. діяль¬ 
ність почав як романтик (зб. «Вір¬ 
ші», 1830). Пізніше став одним з 
ідейних натхненників парнаської 
школи (див. <Парнас>). Обстоював 
принципи теорії «мистецтва для 
мистецтва». Автор зб. віршів 
«Емалі і камеї» (1852), романів 
«Мадмуазель Мопен» (1835—36), 
«Роман мумії» (1858), «Капітан 
Фракасс» (1863). Праці з історії 
л-ри — «Гротески» (1844), «Істо¬ 
рія романтизму» (вид. 1874), кн. 
«Подорож до Росії» (1867) тощо. 
Укр. мовою вірші Г. перекладали 
П. Грабовський, В. Щурат, М. Те- 
рещенко. 
Те.: Укр. перекл.— [Вірші]. В 
кн.: Сузір’я французької поезії, т. 2. 
К., 1971; Рос. перекл.— Избран- 
ньіе произведения, т. 1—2. М., 1972. 

ГОТЬЙ Юрій Володимирович 
[18 (ЗО).VI 1873, Москва — 17.ХІІ 
1943, там же] — рад. історик і ар¬ 
хеолог, акад. АН СРСР (з 1939). 
В 1895 закінчив Моск. ун-т. З 
1903 — приват-доцент, 1915—41 — 
професор Моск. ун-ту. Вивчав 
історію господарства Рос. д-ви 
17 ст., місц. управління у 18 ст., 
історію пд. слов’ян, розвиток 
феодального землеволодіння та 
закріпачення селянства в Рос. 
Д;ві, зокрема на Україні. З 1900 
вів археол. дослідження, зокре¬ 
ма в Криму. Брав участь у ство¬ 
ренні першого підручника для ву¬ 
зів — «Історії СРСР» (т. 1, 1939). 
Літ.: Асафова Н. М. Юрий Владими- 
рович Готье. М., 1941. 
ГбФМАН (НоГшапп) Август- 
Вільгельм (8. IV 1818, Гісен — 5.У 
1892, Берлін) — німецький хімік- 
органік. Учень Ю. Лібіха. Закін¬ 
чив Гісенський ун-т. З 1845 — пер¬ 
ший директор Королівського хім. 
коледжу в Лондоні. В 1868 засну¬ 
вав нім. хім. т-во, яке очолював 
до кінця життя. У 1841 знайшов 
у кам.-вуг. смолі анілін і хінолін. 
У 1845 виділив з кам.-вуг. дьог¬ 
тю бензол, з якого добув нітро¬ 
бензол і відновленням нітробен¬ 
золу одержав анілін. Дослідження 
Г. сприяли розвиткові вироби, 
синтетич. барвників. Відкрив реа¬ 
кції утворення первинних, вторин¬ 
них і третинних амінів (див. Гоф- 
мана реакції); 1866—ізонітрили. 
ГбФМАН Ернст Карлович (3.1 
1801, поблизу с-ща Феліна, тепер 
м. Вільянді Ест. РСР — 23. V 
1871, м. Дерпт, тепер Тарту) — 
російський геолог, мандрівник. 
У 1823 закінчив Дерптський ун-т, 
в якому 1833—36 викладав міне¬ 

ралогію. В 1837—42 — професор 
Київського, 1845—63 — Петерб. 
ун-тів, 1861—65 — директор Рос. 
мінералогічного т-ва. Досліджував 
геологію України, зокрема тери¬ 
торію колишніх Київської, Поділь¬ 
ської та Херсонської губерній, 
Кримського п-ова, Серед, і Пн. 
Уралу, де експедиція під його ке¬ 
рівництвом відкрила хребет Пай- 
Хой. Брав участь у кругосвітній 
подорожі О. Є. Коцебу (1823—26). 
ГбФМАН (НоНшапп) Ернст-Тео- 
дор-Амадей (24.1 1776, Кенігс¬ 
берг — 25.VI 1822, Берлін) — ні¬ 
мецький письменник-романтик, 
композитор, музичний критик, ди¬ 
ригент, художник-декоратор. За 
освітою юрист. Почав друкуватися 
1809. У своїх творах яскраво ві¬ 
добразив трагізм мистецтва і мит¬ 
ця в феодально-бюргерському сус¬ 
пільстві. Характерним для Г. є 
поєднання сатири на тогочасну нім. 
дійсність з невтримною фантасти¬ 
кою. Найвідоміші твори Г.— збір¬ 
ки оповідань і казок «Фантазії 
в дусі Калло» (т. 1—4, 1814—15), 
«Серапіонові брати» (т. 1—4, 
1819— 21), романи «Еліксир дия¬ 
вола» (1815—16), «Життєві пере¬ 
конання кота Мурра...» (т. 1—2, 
1820— 22). Автор опер «Аврора» 
(1812), «Ундіна» (1816), симфоній. 
Поетичні образи творів Г. викорис 
товували А. Адан («Жізель»), 
П. Чайковський («Лускунчик»), 
Л. Деліб («Коппелія»), Р. Вагнер 
та ін. 
Те.: Укр. перекл.— Музичні но¬ 
вели. К., 1969; Золотий горнець. 
К., 1976; Рос. перек л.— Избран- 
ньіе произведения, т. 1—3. М., 1962. 
Літ.: Шамрай А. П. Ернест Теодор 
Амадей Гофман. К., 1969; Житомире - 
кая 3. В. 3. Т. А. Гофман. Библиогра- 
фия русских переводов и критической 
литературьі. М.. 1964. 
ГбФМАН (НоНтапп) Курт (н. 
12.XI 1910, Фрайберг) — німець¬ 
кий кінорежисер (ФРН). У кіно 
з 1931. Поставив фільми-екрані- 
зації: «Фокус-покус» (1953, за 
К. Гецем), «Зізнання авантюри¬ 
ста Фелікса Круля» (1957, за 
Т. Майном), «Шлюб пана Міссісіпі» 
(1961, за Ф. Дюрренматтом). Най¬ 
відоміші картини мають антифа¬ 
шистське спрямування: сатирич¬ 
ний муз. фільм «Ми вундеркінди» 
(1958) і феєрична кінооперета 
«Привиди в замку Шпессарт» 
(1961). Фільми: «Будинок на 
Карпфенгассі» (1964), «Капітан» 
(1973) та ін. 
ГбФМАН (Ноішапп) Юзеф-Казі- 
меж (20.1 1876, Подгуже, побли¬ 
зу Кракова — 16.11 1957, Лос-Анд¬ 
желес) — польський піаніст, пе¬ 
дагог і композитор. Учень польс. 
композитора М. Мошковського 
й А. Рубінштейна. З 1898 жив у 
США. В 1896—1913 (майже щоро¬ 
ку) концертував у Росії й на Ук¬ 
раїні (Київ, Одеса, Харків). Автор 
2 симфоній, 5 фп. концертів, са¬ 
лонних п’єс, а також книг «Форте¬ 
піанна гра» та «Відповіді на піа¬ 
ністичні питання». 
ГбФМАНА РЕАКЦІЇ — хім. ре¬ 
акції, які відкрив А.-В. Гофман. До 
них належать: 1) Синтез третинних 
аліфатичних амінів з галогенал- 
кілів і надлишку аміаку, напр. 
СНзІ + 4МН3 -* (СНз)зМ + N^1. 
Одночасно утворюються первинні і 
вторинні аміни та четвертинні со- 

ГОФМАНі 
РЕАКЦІ 

Ю. В. Готьє. 

Е.-Т.-А. Гофман. 

Гохуа. Ци Байші. Лс 
тос і качки «юаньяо» 
Кольорова туш. 20 сі 
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Й. Гочемський. Хрис- 
тос. Требник. Гравюра 
на міді. Почаїв. 1741. 

І. Е. Грабар. Лютнева 
блакить. 1904. Держав¬ 
на Третьяковська гале- 
оея в Москві. 

Граб звичайний: / — 
гілка з чоловічими 
і жіночими суцвіття¬ 
ми; 2 — гілка з плода¬ 
ми; 3 — жіноча квітка; 
4 — чоловіча квітка; 
5 — плід. 

лі амонію. 2) Перегрупування 
амідів кислот у первинні аміни 
діянням гіпохлоритів або гіпо- 
бромітів, напр. СН3СОМН2 + 
+ МаОСІ - СН3МН2 + N301 + 
+ Н20. 3) Термічний розклад ор¬ 
ганічних четвертинних основ амо¬ 
нію з утворенням олефінів і третин¬ 
них амінів (вичерпне метилюван- 
ня), напр. [СН3СН2М (СН3)3] ОН-* 
- СН2 = СН2 + N (СН3)3 + Н20. 
Г. р. широко застосовують у пром. 
синтезі й лабораторній практиці. 
ГбФМАНСТАЛЬ (НоБпаппзПіаІ) 
Гуго фон (1.ІІ 1874, Відень — 
15.VII 1929, Родаун) — австрійсь¬ 
кий письменник. Літ. діяльність 
почав у 90-х рр. Творчість пройнята 
песимістичними мотивами, куль¬ 
том абстрактної краси. Найвідомі- 
ші драми «Вчора* (1891), «Смерть 
Тіціана» (1892), «Безумець і 
смерть* (1899) та ін. Лірика (зб. 
«Вибрані вірші*, 1903; «Збірка 
віршів*, 1907, тощо) має симво¬ 
лістський характер. Автор праці 
«Поет і наш час* (1907). Окремі 
твори Г. («Жах*, «Смерть Тіціана», 
деякі ліричні вірші) перекладено 
укр. мовою. 
ГОФМАРШАЛ (нім. Ноїтаг- 
зсЬаІІ, букв.— маршал двору) — 
придворний титул, чин (і посада) 
у деяких монархічних країнах, 
зокрема в Німеччині за пізнього 
середньовіччя та в Росії 18 — поч. 
20 ст. Г. і обер-Г., як правило, 
відали двірцевим постачанням, 
влаштуванням прийомів. 
ГОФРУВАННЯ (від франц. §аиі- 
гег — пресувати складки) — на¬ 
дання поверхні листових метале¬ 
вих і неметалевих матеріалів 
складчастої хвилеподібної форми, 
щоб підвищити їхню жорсткість; 
різновид гнуття. Г. провадять на 
пресах або профілювальних ста¬ 
нах. Гофровані матеріали (напр., 
сталеві й алюмінієві листи, ткани¬ 
ни, картон) застосовують у будів¬ 
ництві, літакобудуванні та ін. га¬ 
лузях промисловості. 
гОфунг Юхим Михайлович 
(1876, м. Костянтиноград, тепер 
м. Красноград Харків, обл.— 
29. IX 1944) — український рад. 
стоматолог, засл. діяч науки УРСР 
(з 1941). Закінчив зуболікарську 
школу у Варшаві (1899) й Харків, 
мед. ін-т (1924). У 1906—41 — 
викладач зуболікарської школи, 
мед. (з 1921) і стомат. ін-тів у Хар¬ 
кові. Праці Г. присвячені питан¬ 
ням стоматології, зокрема вивчен¬ 
ню пульпітів. Г. є автором підруч¬ 
ників і одним з організаторів ви¬ 
щої стоматологічної освіти в СРСР. 
ГОФШТЄЙН Давид Наумович 
[25.VII (6.VIII) 1889, Коростишів, 
тепер Житомир. обл.— 12. VII 
1952] — єврейський рад. поет. 
Член Комуністичної партії з 1940. 
Друкуватися почав 1917. Один 
із зачинателів євр. рад. поезії. 
Перша зб. «Біля шляхів* (1919). 
Автор збірок поезій «Червоне цві¬ 
тіння* (1920), «На світлих руїнах» 
(1927), «Київ* (1936), «В наші гріз¬ 
ні дні* (1942), «Я вірю» (1944), в 
яких оспівував велич Жовтня, 
пафос соціалістичного будівницт¬ 
ва. Ряд поезій написав про Украї¬ 
ну, перекладав твори Т. Шевчен¬ 
ка, О. Пушкіна, І. Франка, Лесі 
Українки та інших. 

Те.: Укр. перекл.— Вибрані пое¬ 
зії. К., 1965; Рос. перекл.— 
Стихотворения. М., 1970. 
ГОХУА (кит.— національний жи¬ 
вопис) — китайський живопис во¬ 
дяними фарбами на шовкових 
або паперових сувоях. Виник на 
поч. 20 ст. Г. відновив традиції 
давнього нац. живопису. Худож¬ 
ники Г. малювали пейзажі й жан¬ 
рові композиції. Серед представ¬ 
ників: Жеиь Бонянь, Чень Шіцзен, 
Ци Байті, Пань Тяньтоу, Сюй 
Бейхун, Цзян Чжаохе та ін. 
Іл. с. 133. 
ГбЦЦІ (С022І) Карло (13.ХІІ 1720, 
Венеція — 4. IV 1806, там же) — 
італійський драматург. Був при¬ 
хильником феод, старовини й про¬ 
тивником ідей Просвітительства. 
Захищаючи комедію масок (див. 
Комедія дель арте), виступав про¬ 
ти К. Гольдоні. Створив оригі¬ 
нальний жанр — віршовані фан¬ 
тастичні театральні казки — фіа- 
би. Найвідоміші з них: «Любов до 
трьох апельсинів» (1761), «Туран- 
дот*, «Король-Олень» (обидві — 
1762), «Зелена пташка» (1765). 
Г. належать і 23 романтичні про¬ 
зові трагікомедії в манері ісп. 
«комедії плащн і шпаги». У «Мар¬ 
них мемуарах» (1797) відобразив 
тогочасне театр, життя Венеції. 
Фіаби Г. ставляться в театрах 
Рад. Союзу, зокрема й на Україні. 
Те.: Рос. перекл. — Сказки для те- 
атра. М., 1956 

гоч Ємські — українські граве¬ 
ри на міді й дереві 40—80-х рр. 
18 ст. Працювали в Почаєві. 
А д а м Г. (рр. н. « см. невід.). 
Автор гравюр: «Решневська бого- 
матір» (1770, 1774), «Почаївська 
богоматір» (1773), «Басил і й Вели¬ 
кий» (1775), види Єрусалима й 
Константинополя (1778), «Розп’ят¬ 
тя» (1778, 1784). Ілюстрував кни¬ 
ги «Трефологіон* (1777), «Служеб¬ 
ник» (1778). Йосип Г. (рр. н. і 
см. невід.). Серед творів: естам¬ 
пи «Йосип з братами*, «В’їзд 
до Єрусалима* (обидва— 1745), 
«Притча про фарисея» (1767), 
ілюстрації до «Требника» (1741), 
«Тріоді цвітної» (1747), «Тріоді 
пісної» (1767), «Апостола» (1768). 
ГОШ (Ош; НосЬе) Луї-Лазар (24. 
VI 1768, Монтрей — 19.IX 1797, 
Вецлар, тепер ФРН) — французь¬ 
кий військ* діяч, генерал (1793). 
Н. в сім’ї солдата. З 1784 — у 
гвардії. В 1789 перейшов на бік 
революції, брав участь у штурмі 
Бастілії. В 1792—93 відзначився 
в боях проти інтервентів у Пн.-Сх 
Франції. Командуючи армією, 
завдав поразки австр. військам 
біля Верта і Фрешвіллера. В 1794 
керував придушенням контррево- 
люц. повстання в Бретані й Ван- 
деї, потім — розгромом десанту 
роялістів на п-ові Кіберон, що 
поклало край вандейським вій¬ 
нам. У 1797 командував армією, 
яка розгромила австр. війська 
біля Нейвіда й Альтенкірхена. 
Портрет Г. роботи Ж.-Л. Давіда 
зберігається в Київ, музеї зх. та 
сх. мистецтва (див. іл. на вклей¬ 
ці до ст. Давід, г. З, с. 80—81). 
ГбША мхітАра судЄбник — 
кодекс феод. права Вірменії. 
Склав його наприкінці 12 ст. вче¬ 
ний монах Мхітар Гош. Офіц. 
не був затверджений. Г. М. с. за¬ 

кріпив права і привілеї церк 
1 світських феодалів, узаконив 
фактичне закріпачення селян, 
встановлював порядок судочинст¬ 
ва тощо. Діяв у Вірменії протя¬ 
гом восьми століть. Ним корис¬ 
тувалися й вірм. переселенці в 
Грузії, Криму та Галичині (див., 
напр., «Статут львівських вір¬ 
мен*). 
ГОШКСВИЧ Віктор Іванович 
[9 (21).ІІІ 1860, Київ — 2.ІІІ 1928, 
Херсон] — український рад. ар¬ 
хеолог. Закінчив матем. ф-т Київ, 
ун-ту. З 1890 працював у Херсоні 
в губернському статистичному к-ті 
та редактором газ. «Юг» (1898— 
1907). Досліджував археол. па¬ 
м’ятки на тер. Херсон, губ. Ство¬ 
рив у Херсоні музей з великою ко¬ 
лекцією археол. матеріалів, пе¬ 
реважно античного й скіфо-сар- 
матського часу (тепер — у Хер¬ 
сон. обл. краєзнавчому музеї), 
друкував «Літопис музею». 
Те.: Кладьі и древности Херсонской 
губернии, кн. 1. Херсон, 1903; Древние 
городища по берегам низового Днеп- 
ра. СПБ, 1913 

ГбЩА — селище міського типу 
Ровенської обл. УРСР, райцентр, 
на р. Горині (бас. Дніпра), за 
33 км від Ровно. 4,3 тис. ж. (1978). 
Відома з 14 ст. З серед. 14 ст. пе¬ 
ребувала під владою Литви, а піс¬ 
ля Люблінської унії 1569 — шля- 
хет. Польщі. З кін. 16 до серед. 
17 ст. Г.— один з центрів социні- 
анства (див. Социніани) на Украї¬ 
ні. Після 2-го поділу Польщі (1793) 
Г. в складі Правобережної Украї¬ 
ни возз’єднано з Росією. Під час 
революції 1905—07 в грудні 1905 
в Г. відбувся страйк робітників. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918. За панування бурж.-помі¬ 
щицької Польщі (1920—39) в Г. 
діяли підпільні райком КПЗУ і 
райком комсомолу. З 1959 Г.— 
с-ще міськ. типу. 
У Г.— маслосироробний, комбі¬ 
кормовий, прод. товарів з-ди, ком¬ 
бінат побутового обслуговування. 
2 заг.-освітні, музична школи; лі¬ 
карня, поліклініка. Будинок куль¬ 
тури, кінотеатр, 2 б-ки; парк, за¬ 
кладений на поч. 18 ст. 
ГОЩАНСЬКИЙ РАЙбН— упд.- 
сх. частині Ровенської обл. УРСР. 
Утворений 1940. Пл. 0,7 тис. км2. 
Нас. 47,2 тис. чол. (1978). У райо¬ 
ні — 64 населені пункти, підпо¬ 
рядковані селищній і 22 сільс. 
Радам народних депутатів. Центр— 
смт Гота. 
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На Пн. району — Поліська низо¬ 
вина, на Пд.— відроги Волин¬ 
ської височини. Корисні копалини: 
глина, пісок, вапняки, торф. Най¬ 
більша річка — Горинь (бас. Дніп¬ 
ра). Грунти дерново-підзолисті, 
опідзолені та чорноземні, трапля¬ 
ються торфово-оолотні. Пн. час¬ 
тина району розташована в зоні 
мішаних лісів, південна (більша)— 
в лісостеповій зоні. Ліси (сосна, 
вільха, осика, береза, дуб) зай¬ 
мають 3,8 тис. га. Головна галузь 
пром-сті—харчова. Найбільші під¬ 
приємства: Бабино-Томахівський 
цукр., гощанські маслосиророб¬ 
ний і прод. товарів з-ди. Пра¬ 
цює комбінат побутового обслу¬ 
говування (Гоща) та 2 будинки 
побуту. С. г. району спеціалізу¬ 
ється на вирощуванні зернових, 
цукр. буряків, картоплі й льону 
і тваринництві молочно-м’ясного 
напряму. С.-г. угіддя 1977 стано¬ 
вили 55,2 тис. га, в т. ч. орні зем¬ 
лі — 44,2 тис. га. Великі роботи 
провадяться щодо осушування зе¬ 
мель (осушено 14,7 тис. га). У 
Г. р. — 18 колгоспів, 2 радгоспи, 
райсільгосптехніка. Автошляхів — 
448 км, у т. ч. з твердим покрит¬ 
тям — 179 км. 
У районі — 47 заг.-освітніх, му¬ 
зична і спортивна школи, 55 лік. 
закладів, у т. ч. 4 лікарні. 11 бу¬ 
динків культури, 49 клубів, 2 
кінотеатри, 48 кіноустановок, 55 
б-к. У с. Липках Г. р.— музей іс¬ 
торії села, в с. Дорогобуші — за¬ 
лишки городища 11 ст. У Г. р. 
видається газ. «Радянське життя» 
(з 1945). І. А. Булига. 
ГОЩЙНСЬКИИ (Оозгсгубзкі) 
Северин (4. XI 1801, Іллінці, тепер 
смт Війн. обл.— 25.11 1876, Львів) 
— польський поет-романтик і пуб¬ 
ліцист, представник «української 
школи> в польській літературі. 
Належав до революц. напряму 
польс. романтизму. Багато подоро¬ 
жував по Україні, вивчав життя 
народу, його фольклор. Учасник 
польського повстання 1830—31. 
Після його поразки емігрував до 
Галичини. З 1838 жив у Франції. 
В 1872 оселився у Львові. Літ. ді¬ 
яльність почав у 20-х рр. У поемі 
«Канівський замок» (1828) з демок¬ 
ратичних позицій висвітлив бороть¬ 
бу укр. селян проти польс. шляхти 
за часів Коліївщини. Автор поеми 
«Вечір напередодні Івана Купайла» 
(1834), повісті «Король старого 
замку» (1842), «Щоденника подо¬ 
рожі до Татр» (1832). 
Літ.: Франко І. Поет-герой. В кн.: 
Франко І. Твори, т. 18. К., 1955. 

гойнія — місто в Бразілії, адм. 
центр штату Гояс. Розташована на 
р. Мея-Понті (бас. Паранаїби). 
Трансп. вузол. 388,9 тис. ж. 
(1970). Вироби, буд. матеріалів, 
підприємства хім., харч, пром-сті. 
В районі Г.— видобування алмазів, 
титанової руди тощо. 
ГРААФІВ ПУХЙРЧИК — утвір 
(іфолікул) у яєчнику ссавців, у т. ч. 
людини, де відбувається дозрі¬ 
вання яйцеклітини. Утворюється 
з т. з. первинних фолікулів у кір¬ 
ковому шарі яєчника під впливом 
фолікулостимулюючого гормону. 
Складається з стінки (сполучна й 
епітеліальна тканини) і порожни¬ 
ни, виповненої серозною рідиною, 
яка виділяється серозними обо¬ 

лонками. Яйцеклітина міститься 
в товщі епітелію стінки, за рахунок 
якого відбувається її живлення. 
Після овуляції яйцеклітина пот¬ 
рапляє до яйцепроводу, де може 
зустрітися зі сперматозоїдом і де 
може відбутися запліднення. На 
місці Г. п. утворюється т. з. жов¬ 
те тіло. В багатоплідних тварин 
одночасно ростуть і дозрівають 
кілька Г. п. Описав Г. п. голл. 
анатом Р. Грааф (17 ст.). 
ГРАБ (Сагріпиз) — рід листопад¬ 
них дерев, зрідка кущів родини 
березових. Листки прості оваль¬ 
ні, по краю зубчасті. Квітки роз¬ 
дільностатеві, зібрані в сережки. 
Плід — ребристий горішок. Бл. 
50 видів, поширених у Європі, 
Сх. Азії та Пн. Америці. В 
СРСР — 4 види, в т. ч. в УРСР — 
2, з них найпоширеніший Г. зви¬ 
чайний (С. ЬеЦіїиз) — дерево 
до ЗО м заввишки, зі стовбуром до 
60—80 см у діаметрі. Плодоно¬ 
сить з 20-річного віку. Живе 
100—150 (іноді 300) років. Дере¬ 
вина біла, дуже тверда й міцна, 
використовується в с.-г. машино¬ 
будуванні, для виготовлення муз. 
інструментів, паркету тощо. На 
Україні Г. звичайний поширений 
здебільшого на Правобережжі, в 
Карпатах і в горах Криму. На 
Правобережжі часто трапляються 
чисті грабові ліси — грабняки, пло¬ 
ща яких на Україні становить по¬ 
над 200 тис. га. Г. придатний для 
живоплотів. Має декоративні фор¬ 
ми — пірамідальну, колоновидну, 
плакучу й пурпуролисту. Реко¬ 
мендується для групових і алейних 
посадок у лісопарках, парках, са¬ 
дах і бульварах. У горах і перед¬ 
гір’ях Криму росте Г. східний 
(С. огіепгаїіз) — посухостійкий 
кущ або дерево заввишки до 15 м 
з дрібними листками. 
Г. В. Дубинін. В. С. Наконечний. 
ГРАБАР Володимир Еммануїло- 
вич (22.1 1865, Відень — 26.XI 
1956, Москва) — рад. юрист-між- 
народник, академік АН УРСР 
(з 1926). Н. у родині закарпат. 
українців. З 1893 — доцент, з 
1901 — проф. Юр’євського (Тар¬ 
туського) ун-ту. З 1918 — проф. 
Воронезького, з 1923 — Моск. 
ун-тів; наук. сЛівробітник Ін-ту 
права АН СРСР та Всесоюз. ін-ту 
юридичних наук. Консультант 
Наркомату зовн. торгівлі 1922— 
29, експерт рос.-укр. делегації на 
Лозаннській конференції 1922—23. 
Опублікував численні наук, праці 
(рос., укр., лат., франц., нім. 
мовами) з питань теорії та істо¬ 
рії міжнар. права. 
Те.: Римское право вистории междуна- 
родно-правовьіх учений. Юрьев, 1901; 
Материальї к истории литературьі 
международного права в России 
(1647-1917). М., 1958. 
Літ.: Корецкий В. Памятник русской 
науке международного права. В кн.: 
Советский ежегодник международного 
права. 1959. М.. 1960. 

В. М. Корецький. 

ГРАБАР Ігор Еммануїлович (25.III 
1871, Будапешт—16.V 1960, Моск¬ 
ва) — російський рад. живописець 
і мистецтвознавець, нар. худож¬ 
ник СРСР (з 1956), дійсн. член 
АН СРСР (з 1943) та АМ СРСР (з 
1947). Брат В. Е. Грабаря. В 1894— 
96 навчався в петерб. АМ у В. 
Савинського та І. Репіна, 1896— 

98 — у Мюнхені в А. Ажбе. На¬ 
лежав до художніх об’єднань 
<Світ мистецтвам й «Союз росій¬ 
ських хубожників>. Зазнав впливу 
імпресіонізму. Автор пейзажів 
(«Вересневий сніг», 1903; «Лютне¬ 
ва блакить», 1904; «Зимовий со¬ 
нячний день», 1941, всі — в ДТГ), 
портретів (М. Зелінського, 1932; 
С. Прокоф’єва, 1941, та ін.), істор. 
полотен («В. І. Ленін біля пря¬ 
мого проводу», 1933; «Селяни- 
ходоки на прийомі у В. І. Леніна», 
1938, обидва — в Центр, музеї В. І. 
Леніна у Москві). Г. належать 
монографії про В. Сєрова, І. Рєпі- 
на, А. Рубльова та ін. Був редак¬ 
тором і одним з авторів «Історії 
російського мистецтва» (т. 1—13, 
1953—69). Твори Г. зберігаються 
також у Закарпатському худож. 
музеї в Ужгороді, в Київ, музеї 
рос. мистецтва. Нагороджений 
2 орденами Леніна, ін. орденами, 
медалями. Держ. премія СРСР, 
1941. 
Літ.: Подобедова О. И. Игорь Змма- 
нуилович Грабарь. М., 1964. 

ГРАБЕЛЬКЙ (Егобіит) — рід 
рослин род. геранієвих. Одно- і 
багаторічні трав’янисті рослини 
та напівкущі. Листки перистороз- 
дільні, рідше лопатеві. Квітки 
червонуваті, зібрані в зонтиковид¬ 
ні суцвіття. Стулка плоду з остю- 
ковидним придатком, який при 
достиганні плоду спірально скру¬ 
чується. Понад 90 видів, переваж¬ 
но в помірній зоні Сх. півкулі. 
В СРСР 20 видів, з них в УРСР — 
5. Найпоширеніші Г. звичайні 
(Е. сісиїагіит), ростуть по всій 
УРСР (у степах і як оур’ян на по¬ 
лях та городах). 
ГРАБЕН (нім. ОгаЬеп, букв.— 
рів, канава) — ділянка земної ко¬ 
ри, що опустилася по лініях скидів 
нижче від сусідніх ділянок. У пла¬ 
ні Г. мають переважно видовжену 
форму. Розрізняють простий Г. 
(один ступінь опускання) і склад¬ 
ний (багатоступінчастий). Морфо¬ 
логічно на земній поверхні Г. має 
вигляд западини (напр., западина 
оз. Байкал). Система великих Г. 
на Сх. Африки відома як Східно- 
Африканська зона розломів. Іл. 
с. 136. 
ГРАБЕЦЬ (НгаЬес) Стефан (14.1 
1912, Станіслав, тепер Івано-Фран¬ 
ківськ — 25.ХТІ 1972, Лодзь) — 
польський мовознавець. Закінчив 
Львів, ун-т (1936). Професор Лод¬ 
зинського ун-ту (з 1954). Автор 
праць з історії польс. мови, оно¬ 
мастикидіалектології («Діалект¬ 
ні елементи в мові деяких польсь¬ 
ких письменників 16 і 17 ст.», 
1949, та ін.). Працював і в галузі 
країністики («Географічні назви 
уцульщини», 1950, «Нарис історії 

української мови», 1956, у співавт. 
3 Т. Лером-Сплавінським і П. 
Зволінським). Т Б. Лукінова. 
грАбівське водосховище 
— водойма на р. Міусі, в межах 
Донецької та Ворошиловградської 
областей УРСР. Пл. 166 га, об’єм 
13,7 млн. м3. Корисна водовіддача 
в дуже маловодні роки 8,6 млн. м3 
за рік. Споруджене 1957 для водо¬ 
постачання міст Сніжного, Тореза 
та Красного Луча. З введенням 
у дію Сіверський Донець — Дон¬ 
бас каналу відіграє роль резервно¬ 
го джерела. Мальовничі береги 

ГРАБІВСЬКЕ 
ВОДОСХОВИЩЕ 

С. Гощинський. 

В. Е. Грабар. 

І. Е. Грабар- 
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Грабени: 1 — простий; 
2— багатоступінчастий 

Гравіметр: 1 — тягар; 
2 — лінза; З — дзерка¬ 
ло; 4 — пружина. 

водосховища, озеленені лісовими 
насадженнями, використовуються 
для відпочинку трудящих. 

О. О. Русинов. 
ГРАБІЖ — за рад. кримінальним 
правом, злочин, що полягає у від¬ 
критому викраденні держ., гро¬ 
мадського або особистого майна 
громадян. Закон встановлює ок¬ 
ремо відповідальність за Г. держ. 
або громад, майна та за Г. особисто¬ 
го майна громадян. Від крадіжки 
Г. відрізняється відкритим спо¬ 
собом викрадення майна, від роз¬ 
бою — насильством, таким, що не 
є небезпечним для життя чи здо¬ 
ров’я потерпілого. Закон (в 
УРСР — ст. 82, 141 КК УРСР) 
розрізняє Г. без обтяжуючих об¬ 
ставин, тобто без насильства, та Г. 
з обтяжуючими обставинами. Таки¬ 
ми вважаються: Г., поєднаний з на¬ 
сильством; Г., що завдав значної 
шкоди потерпілому або вчине¬ 
ний за попередньою змовою групою 
осіб чи повторно. Найбільш сус¬ 
пільно небезпечним є Г., вчинений 
особливо небезпечним рецидивіс¬ 
том або у великих розмірах. 
Залежно від характеру Г. кара¬ 
ється позбавленням волі строком 
до 15 років. Г. держ. або громад, 
майна в особливо великих розмі¬ 
рах може каратися смертю. Див. 
також Злочини проти особистої 
власності громадян. Злочини про¬ 
ти соціалістичної власності. 

Б. С. Беззуб. 
грАбін Василь Гаврилович [н. 
28.XII 1899 (9.1 1900), Єкатерино- 
дар, тепер Красно дар] — рад. 
конструктор артилерійської зброї, 
генерал-полковник тех. військ 
(1945), Герой Соціалістичної Пра¬ 
ці (1940), доктор тех. наук (з 1941). 
Член КПРС з 1921. В Рад. Армії 
з 1920. В 1930 закінчив Військ.- 
тех. академію РСЧА. В 1942— 
46 — нач. Центр, арт. конструк¬ 
торського бюро, з 1946 — нач. і 
гол. конструктор Н.-д. арт. ін-ту. З 
1960 — на викладацькій роботі. 
Нагороджений 4 орденами Леніна, 
ін. орденами, медалями. Держ. 
премія СРСР. 1941, 1943. 1946, 
1950. 
ГРАБбВИЧ Іларіон Михайлович 
(літ. псевд.— Квасний; 6.VI 1856, 
с. Шманьківці, тепер Чортківсь- 
кого р-ну Терноп. обл.— 11. VII 
1903, Львів) — український поет. 
Закінчив Львів, гімназію, працю¬ 
вав учителем (Бучач, Самбір, 
Львів). Уперше виступив з вір¬ 
шами 1879. Друкувався в журна¬ 
лах «Зоря», «Світ» та ін. видан¬ 
нях. У деяких поезіях Г. звучать 
соціальні мотиви («Чи буде до¬ 
ля?», «Пісня бурлацька»). Писав 
і прозові твори на істор. теми 
(«Коротка історія Новгорода» та 
ін.). 
Те.: Вибір поезій. Львів, 1905. 

ГРАБ(ЗВСЬКИЙ (СгаЬолузкі) Ам- 
вросій (Амброжи; 7.XII 1792, м. 
Кенти, тепер ПНР — 4. VII 1868)— 
польський книгар, історик. Автор 
праць з історії Кракова. Видав 
збірники документів, що містять 
листи та мемуари з історії виз¬ 
вольної боротьби укр. народу в 
17 ст.: «Листи короля Владисла- 
ва IV», «Польські історичні старо¬ 
житності» (т. 1—2, 1845), «Віт¬ 
чизняні пам’ятки» (т. 1—2, 1909). 
В останніх опублікував добір¬ 

ки листування Б. Хмельницького 
з польс. урядовими колами. 
ГРАБбВСЬКИЙ Єміліан Рома¬ 
нович (20.XI 1892, Ужгород — 
20.Х 1955, там же) — український 
рад. живописець і графік. У 1918 
закінчив Будапештську академію 
образотворчих мистецтв. Автор лі¬ 
ричних творів, присвячених при¬ 
роді Карпат і Закарпаття («Гір¬ 
ський краєвид», 1914; «Копи¬ 
ці сіна», 1922; «Гірська долина», 
1942; «Говерла», 1946; «Зимові 

Е. Р. Грабовський. Гірська долина. 
1942. Закарпатський художній музей 
в Ужгороді. 

сутінки», 1947; ^ Колгоспний пей¬ 
заж», 1950; «Гора в Ясінях», 1951; 
«Гірські луки», 1951—53). Кращі 
твори Г. зберігаються в Закарпат¬ 
ському худож. музеї в Ужгороді. 
Літ.: Шандор Л. 3. Еміль Граоовсь- 
кий. К., 1962. 

ГРАБбВСЬКИЙ Ігор Авксентійо- 
вич (н. 1.VII 1934, м. Могилів- 
Подільський Війн, обл.) — укра¬ 
їнський рад. кінорежисер, засл. ді¬ 
яч мист. (з 1975). Член КПРС з 
1977. Після закінчення Київ, ін-ту 
театрального мист. (1958) працю¬ 
вав режисером на Одес. студії 
худож. фільмів. З 1962 — режисер 
Укр. студії хронікально-докумен¬ 
тальних фільмів. Кращі роботи: 
«Керманичі» (1965), «Буковина, 
28-е літо» (1968); повнометражні — 
«Леся Українка» (1971), «Крила 
перемоги» (1972), «Вогненний 
шлях» (1974), «Стратегія якості» 
(1976). Г.— автор сценаріїв біль¬ 
шості поставлених ним фільмів. 
Держ. премія УРСР ім. Т. Г. Шев¬ 
ченка 1978. 
ГРАБбВСЬКИЙ (СгаЬолузкі) Мі- 
хал (літ. псевд.— Едвард Тарша; 
25.IX 1804, с. Золотіїв, тепер у 
складі м. Ровно — 19.ХІ 1863, Вар¬ 
шава) — польський письменник, 
літ. критик і публіцист, представ¬ 
ник «української школи» в поль¬ 
ській літературі. Жив переважно 
на Україні. В повістях з укр. 
життя «Коліївщина і степи» (1838), 
«Станиця Гуляйпільська» (т. 1—5, 
1840—41), «Тайкури» (т. 1—4, 
1845—46), «Пан канівський ста¬ 
роста» (1856), «Заметіль у степах» 
(1862) та ін. згладжував соціальні 
суперечності між гнобленим укр. 
народом і польс. шляхтою. Автор 
статей «Про українські пісні» 
(1837), «Про українську школу по¬ 
езії» (1840), «Про українські на¬ 
родні легенди» (1845), публікацій 
з історії України тощо. 

Р. Я. Пилипчук. 
ГРАБОВСЬКИЙ Павло Арсено- 
вич [ЗО.VIII (11.IX) 1864, с. Пуш- 
карне, тепер с. Грабовське Красно- 
пільського р-ну Сум. обл.— 29.XI 
(12.XII) 1902. Тобольські — укра¬ 

їнський поет, публіцист, револю¬ 
ційний демократ. У 1874—78 на¬ 
вчався в Охтирському духовному 
уч-щі, з 1879 — в Харків, духовній 
семінарії. За революц. агітацію 
й участь у Харків, групі <Чорного 
переділу» 1882 Г. заарештували й 
вислали в с. Пушкарне під нагляд 
поліції. В 1885 нагляд було знято, 
і Г. переїхав до Харкова, де працю¬ 
вав коректором у газ. «Южньїй 
край». З осені 1885 Г. на військ, 
службі в Туркестанському військ, 
окрузі. В 1886 його знову заареш¬ 
тували за участь у складанні й 
розповсюджуванні революц. листі¬ 
вок і після тривалого ув’язнення 
заслали в Іркутську губ. За про- 
тест-відозву проти розправи ца¬ 
ризму над політ, засланцями в 
серпні 1889 був заарештований і 
ув’язнений в іркут. тюрмі, в січ¬ 
ні 1893 засланий у Вілюйськ. 
Через кілька років Г. переїхав у 
Якутськ, потім у Тобольськ. Похо¬ 
ваний поруч з могилами декабри¬ 
стів. У громадсько-політ. і літ. 
діяльності Г. був революц. демо¬ 
кратом, послідовником Т. Г. Шев¬ 
ченка й М. Г. Чернишевського. По¬ 
чавши як революц. народник, Г. 
в 90-х рр. звернувся до марксизму, 
під впливом якого наблизився до 
діалектико-матеріалістичного ро¬ 
зуміння класової боротьби, вирі¬ 
шальної ролі нар. мас в історії. 
Перебуваючи в Тобольську, Г. 
пропагував ідеї марксизму серед 
передової молоді. «Тепер все що є 
в Росії живого, рухливого та пра¬ 
цюючого,— писав він,— йде під 
окликом марксизму...». Виступав 
проти укр. бурж. націоналізму, 
розглядав нац. питання у зв’яз¬ 
ку з класовою боротьбою. Націо¬ 
налізмові й шовінізмові Г. про¬ 
тиставляв ідеї дружби й братерст¬ 
ва укр. і рос. та ін. народів, ідеї 
інтернаціоналізму. В галузі фі¬ 
лософії стояв на позиціях мате¬ 
ріалізму й атеїзму, розглядаючи 
природу та її розвиток як резуль¬ 
тат діяння внутр. законів, прита¬ 
манних самій природі, вважав, 
що ідеальне виникає тільки вна¬ 
слідок дії на людину зовнішнього, 
незалежного від неї матеріаль¬ 
ного світу. Розглядаючи л-ру як 
одну з форм відображення сусп. 
дійсності, Г. боровся за її ідейність, 
реалізм і народність, розвінчу¬ 
вав теорію «мистецтво для мис¬ 
тецтва». 
Ідейно-політ. спрямованість твор¬ 
чості й громад, діяльності Г. єдна¬ 
ла його з І. Франком, Лесею Ук¬ 
раїнкою та ін. передовими пред¬ 
ставниками укр. культури. Пое¬ 
тичне слово Г. (збірки «Пролісок», 
1894; «З півночі», 1896; «Кобза», 
1898) було гострою зброєю в бо¬ 
ротьбі за справедливий сусп. лад. 
Г. відображав тяжке життя трудя¬ 
щих у капіталістичному світі 
(«Робітникові», «Швачка», «Сиро¬ 
ти»). Він рішуче відкидав пере¬ 
співи старих тем, вимагав сучас. 
тематики, виступав проти аполі¬ 
тичної беззмістовності й занепад¬ 
ницьких настроїв, обстоював слу¬ 
жіння мистецтва народові. Г. звели¬ 
чив героїку революц. боротьби з 
царизмом, оспівав тяжкий тер¬ 
нистий шлях революціонера-про- 
фесіонала («В тюрмі», «Не раз 
ми ходили в дорогу». «Уперед»). 



Багато віршів Г. присвятив темі 
України, її багатостраждального 
минулого («До України», «Народо¬ 
ві українському»). Г.— поет пе¬ 
реважно малих форм, майстер 
короткого, але сповненого глибо¬ 
кого почуття й думки ліричного 
вірша. Перекладав укр. мовою 
поетичні твори з рос., груз., вірм., 
болг., польс., англ., італ., франц. 
та ін. мов світу. Г. був видатним 
критиком і публіцистом (стаття 
«Дещо про творчість поетичну», 
1897; статті про Шевченка, Чер- 
нишевського, Пушкіна). Приділяв 
увагу шкільній справі, вимагаю¬ 
чи освіти, «вільної від тума¬ 
ну релігійного й шовіністичного». 
Залишив цінну епістолярну спад¬ 
щину. 
Те.: Зібрання творів, т. 1—3. К., 
1959—60; Твори, т. 1—2. К., 1964; 
Рос. п е р е к л.—Избранное. М., 
1964. 
Літ.: Кисельов О. І. Література гар¬ 
ту й боротьби. К., 1972; Бухалов 
Ю. Ф. Суспільно-політичні погляди 
П. А. Грабовського. К., 1957; Мороз 
М. О. Павло Грабовський. Бібліогра¬ 
фічний покажчик. К., 1964. 

Ю. Ф. Бухалов. 
грАборов Олексій Миколайо¬ 
вич (1885, Почеп Черніг. губер¬ 
нії, тепер місто Брянської обл. 
РРФСР — 1949, Ленінград) — ро¬ 
сійський рад. педагог-дефектолог, 
один із засновників рад. оліго- 
френопедагогіки. Освіту здобув 
(1908—12) у Психоневрологічному 
ін-ті в Петербурзі. В перші роки 
Рад. влади брав активну участь 
у створенні держ. системи установ 
для виховання й навчання розу¬ 
мово відсталих дітей — допоміж¬ 
них шкіл і спец, дитячих будин¬ 
ків. Проводив наук.-пед. роботу 
до 1938 і з 1945 — в Ленінграді, 
1938—45 — в Москві. Осн. праці— 
«Допоміжна школа» (1923), «Нари¬ 
си з олігофренопедагогіки» (1961). 
ГРАБЧАК Андрій Михайлович 
[н. 10 (23).ХІ 1910, с. Вознівці, 
тепер Жмеринського р-ну Війн, 
обл.] — учасник партизан, руху 
на Україні під час Великої Вітчизн. 
війни 1941—45, майор, Герой Рад. 
Союзу (1945). Член КПРС з 1932. 
З 1932 служив у прикордонних 
військах. Командував заставою. 
З січня 1943 — командир групи, 
яка розгорнула бойові дії на ко¬ 
мунікаціях ворога в Житомир, обл. 
З грудня 1943 до травня 1944 ко¬ 
мандував партизан, з’єднанням. У 
1945—46 працював в органах 
НКВС. З 1947 — на госп. роботі. 
Нагороджений орденом Богдана 
Хмельницького 2-го ступеня, ме¬ 
далями. 
грАбченко Іван Митрофанович 
[6 (18). IV 1894, с. Барвінкове, те¬ 
пер місто Барвінківського р-ну 
Харків, обл.— 10.VII 1977, Він¬ 
ниця] — український рад. хірург, 
засл. діяч науки УРСР (з 1967). 
Закінчив Ленінгр. військ.-мед. 
академію (1924). У 1926—42 пра¬ 
цював у Ленінгр. онкологічному 
ін-ті. В 1945—51 — зав. кафедрою 
Львів., 1951—70 — Війн. мед. ін-тів. 
Працював над проблемами клі¬ 
нічної онкології (профілактика й 
лікування раку, зокрема раку 
шлунково-кишкового тракту, ста¬ 
тевих органів тощо). 
ГРАБЯ НКА Григорій Іванович 
(р. н. невід.— п. 6л. 1738) — укра¬ 

їнський козацький літописець. 
Обіймав посади гадяцького полко¬ 
вого осавула, обозного, судді, з 
1729 — полковника. Брав участь в 
Азовських походах 1695—96 та 
Північній війні 1700—21. В 1723 
їздив до Петербурга клопотати 
перед Петром І про скасування Ма¬ 
лоросійської колегії та відновлен¬ 
ня виборів гетьмана, за що був 
ув’язнений до Петропавловської 
фортеці. Після смерті Петра І 
(1725) вернувся на Україну. Брав 
участь у рос.-тур. війні 1735—39. 
Помер від ран. Відомий як автор 
великого істор. твору літописного 
характеру «Действия презельной 
и от начала поляков крвавшой не- 
бьівалой брани Богдана Хмельниц- 
кого, гетмана Запорожского, с по¬ 
ляки... Року 1710». Майже по¬ 
ловину твору (відомий у багатьох 
списках 18 ст.) присвячено описо¬ 
ві визвольної війни українського 
народу 1648—54. Г. позитивно оці¬ 
нював возз’єднання України з 
Росією. 
Те.: Летопись Григория Грабянки. К., 
1853. 
Літ.: Очерки истории исторической 
науки в СССР, т. 1. М., 1955; Мар- 
ченко М. І. Українська історіографія 
(з давніх часів до середини XIX ст.). 
К., 1959. 

ГРАВЕ Дмитро Олександрович 
[25.VIII (6.ІХ) 1863, м. Кирилов, 
тепер Волог, обл.— 19.XII 1939, 
Київ] — український рад. матема¬ 
тик, акад. АН УРСР (з 1919), 
почесний член АН СРСР (з 1929). 
Закінчив Петерб. ун-т (1885). Пра¬ 
цював у Петерб. (з 1889), Харків, 
(з 1897) та Київ, (з 1899) ун-тах. 
Г. розв’язав проблему знаходжен¬ 
ня всіх незалежних від закону дії 
сил інтегралів системи диферен¬ 
ціальних рівнянь для трьох тіл 
задачі у а також осн. задачі карто¬ 
графічної проекції у знайшов дея¬ 
кі класи рівнянь 5-го степеня, що 
розв’язуються в радикалах. Г. 
належать і праці в галузі застосов¬ 
ної математики й механіки. В 
Києві Г. створив першу вітчизн. 
алгебр, школу; його учнями були 
Б. М. Делонву М. Г. Чеботарьову 
О. ІО. Шмідт та ін. У 1934 очолив 
Ін-т математики АН УРСР і ке¬ 
рував його^роботою до 1939. Наго¬ 
роджений орденом Трудового Чер¬ 
воного Прапора. 
Те.: Трактат з алгебраїчного аналізу, 
т. 1—2. К., 1938; Вибрані праці. К., 
1971. 
Літ.: Добровольский В. А. Дмитрий 
Александрович Граве. М., 1968. 

ГРАВІЙ (від франц. дгауіег) — 
пухка осадова гірська порода, що 
складається з незцементованих об¬ 
катаних уламків гірських порід. 
Розрізняють Г. дрібний (1—2 мм), 
середній (2,5—5) і крупний (5— 
10, рідше до 50 мм); річковий, 
озерний, морський та льодовико¬ 
вий. Є також штучний Г.— керам¬ 
зитовий, одержуваний з легко¬ 
плавкої глинястої сировини (див. 
Керамзит), та зольний — з палив¬ 
них відходів ТЕС (золи та золо- 
шлакової суміші). Г. застосовують 
як крупний заповнювач для бе¬ 
тонів, у дорожньому будівництві 
тощо. 
ГРАВІЛАТ (Сеит) — рід багато¬ 
річних трав’янистих рослин ро¬ 
дини розових. Прикореневі лист¬ 
ки ліровидно-перисті. стеблові — 

трійчасті або трироздільні. Квіт¬ 
ки жовті або жовто-оранжеві, по¬ 
одинокі або в щитковидних суцвіт¬ 
тях. Плід збірний, складається з 
горішковидних сім’янок. 40 видів, 
поширених переважно в помірній 
смузі земної кулі. В СРСР — 7 
видів, з них в УРСР—3: Г. місь¬ 
кий (О. игЬапиш), Г. а л е п с ь- 
к и й (С. аіеррісит) — ростуть 
по лісових галявинах, чагарни¬ 
ках; Г. річковий (С. гіуаіе) — 
на вологих луках, по берегах боліт 
і річок. Кореневище Г. міського під 
назвою «гвоздичний корінь» вико¬ 
ристовували як в’яжучий і за- 
гальнозміцнювальний засіб. Дея¬ 
кі Г. вирощують як декоративні. 
ГРАВІМЕТР (від лат. дгауіз — 
важкий і грец. дєтрєсо — вимі¬ 
рюю) — прилад для вимірювання 
відносних значень прискорення 
вільного падіння (прискорення си¬ 
ли тяжіння). Користуються пру¬ 
жинними Г. Вимірювання різниць 
прискорення полягає у визначенні 
за шкалою Г. змін положення тя¬ 
гарця, вага якого зрівноважу¬ 
ється пружною силою пружини. 
Точність вимірювання пружин¬ 
ними Г.— від 10“5 до 10“4 см/с2. 
ГРАВІМЕТРИЧНА РОЗВІДКА, 
гравірозвідка — один з методів 
розвідувальної геофізики. Базу¬ 
ється на вивченні аномалій граві¬ 
таційного поля Землі, зумовлених 
будовою земної кори та ін. гео¬ 
сфер (див. Гравітаційна анома¬ 
лія). При Г. р. вимірюють відносні 
значення прискорення вільного 
падіння (прискорення сили тяжін¬ 
ня) і другі похідні гравітаційного 
потенціалу. Відповідно до засто¬ 
совуваних приладів розрізняють 
знімання гравіметрове, варіомет- 
ричне та градієнтометричне. Гра¬ 
віметрове знімання здійснюють на 
земній поверхні, під нею, на морі 
та в повітрі, варіометричне та 
градієнтометричне — на поверхні 
Землі й у шахтах. Г. р. застосову¬ 
ють при геологорозвідувальних 
роботах для вивчення геол. будови 
Землі, пошуків та розвідки родо¬ 
вищ корисних копалин (нафти й 
газу, вугілля, руд, підземних вод 
та ін.). Ефективність Г. р. визна¬ 
чається детальністю гравірозвіду- 
вальних робіт, повнотою вивчення 
району геол. та ін. геофіз. метода¬ 
ми, правильним комплексуванням 
їх. Застосовують автоматизовані 
системи обробки польових спосте¬ 
режень. Г. р. підвищує ефектив¬ 
ність геологорозвідувальних ро¬ 
біт, прискорює і здешевлює їх. 
Літ.: Федьінский В. В. Разведочная 
геофизика. М.,1967; Маловичко А. К. 
Основной курс гравиразведки, ч. 
1—2. Пермь, 1966—68; Миронов 
В. С. Курс гравиразведки. Л., 1972. 

Є. І. Антонюк, Є. Г. Булах. 

ГРАВІМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ, 
ваговий аналіз — метод кількіс¬ 
ного аналізу хім. складу речовини, 
що полягає у вимірюванні зважу¬ 
ванням маси визначуваного ком¬ 
понента або його сполуки. Г. а. 
оснований на законі збереження 
маси речовини при хім. перетво¬ 
реннях і на сталості складу зако¬ 
ні. За вимірювальний прилад для 
Г. а. служать аналітичні терези. 
Найчастіше Г. а. здійснюють мето¬ 
дом осаджування: визначуваний 
компонент осаджують з розчину у 
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аналі: 

П. А. Грабовський. 

А. М. Грабчак. 

Д. О. Граве. 
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Гравітаційна гребля 
бетонна глуха: 1 — вер¬ 
хова, або напірна, 
грань; 2 — гребінь; З— 
низова грань: 4 — пі¬ 
дошва. 

Граві таці йне транс - 
сортування вантажів 
східчастим спуском. 

вигляді малорозчинної хім. спо¬ 
луки (осаду), яку переводять у 
стійку сполуку певного складу 
(вагову форму). Осади звичайно 
являють собою сульфіди, фосфати, 
карбонати або гідроксиди мета¬ 
лів, а також комплексні сполуки 
металів з органічними реагента¬ 
ми. Вони практично нерозчинні, 
але іноді внаслідок співосадження 
містять домішки сторонніх речо¬ 
вин. Для зменшення співосаджен¬ 
ня (захвату осадом з розчину добре 
розчинних речовин) застосовують 
маскуючі речовини, певний поря¬ 
док зливання розчинів, а також 
регулюють швидкості осадження, 
т-ру й концентрацію речовин у роз¬ 
чині. Різновиди Г. а.— електро- 
гравіметричний і термограв і мет¬ 
ричний аналізи. Г. а. відзначається 
високою точністю; його вади — три¬ 
валість і складність проведення. 
Літ.: Бабко А. К., Пятницкий И. В. 
Количественньїй анализ. М., 1968. 

І. В. П'ятницький. 
ГРАВІМЕТРІЯ (від лат. дгауіз — 
важкий і грец. дєтрєсо — вимі¬ 
рюю) — галузь геофізики, що вив¬ 
чає гравітаційне поле Землі. При¬ 
скорення вільного падіння (приско¬ 
рення сили тяжіння) вимірюють 
гравіметрами та маятниковими 
приладами, а другі похідні граві¬ 
таційного потенціалу — гравіта¬ 
ційними варіометрами та градієн¬ 
тометрами. Прискорення вільно¬ 
го падіння визначають абсолют¬ 
ним або відносним методами. В 
Потсдамському геодезичному ін-ті 
1898—1904 одержано абс. значен¬ 
ня прискорення вільного падіння 
для м. Потсдама (981 274 10“5 
м/с2), яке було прийнято за осно¬ 
ву світової гравіметричної систе¬ 
ми. 15-а генеральна асамблея Між- 
нар. геодезичного і геофіз. союзу в 
Москві (1971) затвердила поправ¬ 
ку (—1410-3м/с2) до Потсдамсь¬ 
кої системи. Інформацію про ха¬ 
рактер гравітаційного поля да¬ 
ють спостереження за траєкторія¬ 
ми штучних супутників Землі. 
Гравіметричні дані використову¬ 
ють в астрономії, метрології у гео¬ 
дезії, геології (див. Гравіметрич¬ 
на розвідка), космонавтиці та ін. 
Літ.: Шокин П. Ф. Гравиметрия. М., 
1960; Грушинский Н. П. Теория фигу- 
рьі Земли. М., 1976; Огородова Л. В., 
Шимбирев Б. П., Юзефович А. П. 
Гравиметрия. М, 1978. 

Є. І. Антонюк, Є. Г. Булах. 
ГРАВІНА (Огауіпа) Альфредо- 
Данте (н. 31.Х 1913, провінція Та- 
куарембо, Пн. Уругвай) — уруг¬ 
вайський письменник. Комуніст. 
Літ. діяльність почав 1936. Перша 
зб. оповідань — «Кров на межах» 
(1938). Вперше в уругвайській 
л-рі відобразив життя пролетаріа¬ 
ту, боротьбу народу за соціальне 
визволення. Автор романів «Істо¬ 
рія однієї історії» (1944), «Мака¬ 
дам» (1948), «Кордони відкриті 
вітрам» (1951), «Від страху до гор¬ 
дості» (1959), «Час наверх» (1964), 
книг «Подорож по СРСР і Чехосло- 
ваччині» (1955) та «Знайомство з 
Румунією» (1956), «Зльоти» (1974), 
«Пісня Монтевідео» (1977). 
Те.: Укр. перек л.— Кордони від¬ 
криті вітрам. К., 1975; Рос. пе¬ 
ре к л.— Границьі, открьітьіе ветру. 
М., 1954; Остров любви. М., 1960; 
От страха к гордости. М., 1962. 
ГРАВІРУВАННЯ (від франк. 
?гауег — вирізувати) — спосіб ви¬ 

конання рисунка чи напису на 
поверхні металу, дерева, каменю, 
скла та ін. твердих матеріалів 
за допомогою спец, інструментів 
або травлення кислотою (на мета¬ 
лі). Зображення може бути опукле 
або заглиблене. Г. застосовується 
для виготовлення друкарських 
форм, у гравюрі й текстильному 
вироби., а також для оздоблення 
зброї, ювелірних виробів тощо. 
Г. на кістці відоме ще з часів па¬ 
леоліту. 
ГРАВІТАЦГЙНА АНОМАЛІЯ, 
аномалія сили тяжіння — відхи¬ 
лення спостереженого в даній точ¬ 
ці значення сили тяжіння від нор¬ 
мального (теоретичного) її значен¬ 
ня. Перед зіставленням спостере¬ 
жених і нормальних значень у спо¬ 
стережені вносять поправки (ре¬ 
дукції), що дає змогу звести їх до 
одного рівня (напр., до рівня мо¬ 
ря). Г. а. тотожні аномаліям при¬ 
тягання. Вони виникають через те, 
що гірські породи Землі неодна¬ 
кові за щільністю. Це дає змогу 
використовувати Г. а. для вивчен¬ 
ня внутр. будови Землі, в граві¬ 
метричній розвідці. Обчислюючи 
Г. а., використовують такі редук¬ 
ції: за висоту точки спостережен¬ 
ня (редукція Фая), притягання 
проміжного шару (редукція Буге), 
за рельєф, ізостатичні та ін. Г. а. 
називають за зидом редукції. 
Див. також Геофізичні аномалії. 

Є. І. Антонюк, Є. Г. Булах. 

ГРАВІТАЦІЙНА ВОДА — під- 
земна вода, що заповнює порожни¬ 
ни в гірських породах і не підля¬ 
гає впливові капілярних, молеку¬ 
лярних і поверхневих сил. Г. в. 
переміщуються від діяння сили 
тяжіння (грунтові води) або гід¬ 
родинамічного напору (напірні 
води). 
ГРАВІТАЦІЙНА ГРЕБЛЯ — ма¬ 
сивна гребля, стійкість якої проти 
зусиль зсуву (горизонтального 
тиску води, криги, хвиль тощо) 
зумовлюється переважно власною 
вагою. Г. г. (мал.) споруджують 
найчастіше з бетону або каменю 
як на скельних (наприклад, гребля 
Красноярської ГЕС), так і на 
нескельних (водозливні греблі 
волзьких гідровузлів) грунтах. 
Співвідношення товщини греблі 
по низу та її висоти (0,6—1,2) зале¬ 
жить від виду грунту. Найраціо- 
нальнішою формою поперечного 
профілю Г. г. є трикутна або тра¬ 
пецоїдна. Г. г. будують глухими 
(без скидання води) та водоскидни¬ 
ми, у т. ч. водозливними (див. 
Водозливна гребля). Найвища у 
світі (300 м) — Г. г. Нурекської 
ГЕС (Таджицька РСР). 

М. 1. Губина. 

ГРАВІТАЦІЙНА СТАЛА — уні¬ 
версальна фізична стала у (або С) 
у формулі, що виражає Ньютона 
закон тяжіння. Г. с. чисельно до¬ 
рівнює силі взаємного притягання 
двох матеріальних точок масою 
1 кг кожна при віддалі між ними 
1 м; у = (6,672 ± 041) • 10-11 
м3 • кг 1 с 2. 
ГРАВІТАЦІЙНЕ ЗБАГАЧУВАН¬ 
НЯ корисних копалин — спосіб 
збагачування корисних копалин, 
що грунтується на використанні 
властивостей гравітаційного поля, 
в якому мінерали відокремлю¬ 

ються від порожньої породи вна¬ 
слідок різниці їхньої густини й 
розміру частинок. Здійснюється 
у водному або повітр. середовищі. 
Розрізняють збагачування у верти¬ 
кальному безперервно пульсую¬ 
чому потоці води або повітря (т. з. 
відсаджування), у важких суспен¬ 
зіях, розчинах і рідинах, на 
концентраційних столах і в шлю¬ 
зах, у сепараторах (пневматич¬ 
них, гвинтових, шнекових і проти- 
течійних) і гідроциклонах. Гра¬ 
вітаційним способом збагачують 
кам’яне вугілля, антрацит, сланці, 
руди (напр., залізні, марганцеві, 
рідкісних і благородних металів), 
азбест, каолін тощо. 

О. М. Коткін. 

ГРАВІТАЦІЙНЕ ПбЛЕ — див 
ТО жі 1717 О 

ГРАВІТАЦІЙНЕ ПбЛЕ ЗЕМЛІ- 
поле сили тяжіння, зумовленої 
притяганням Землі та відцентро¬ 
вою силою — наслідком осьово¬ 
го обертання Землі. На Г. п. 3. 
позначається й невелике притя¬ 
гання Сонця, Місяця і планет. 
Г. п. 3. характеризується розподі¬ 
лом сили тяжіння на поверхні гео¬ 
їда і складається з нормальної ча¬ 
стини, яка залежить від геогр. 
широти, та аномалій, що створю¬ 
ються неоднорідностями розподі¬ 
лу притягуючих мас як у гли¬ 
бинних частинах Землі, так і в 
її корі. Дослідження Г. п. 3. є 
одним з геофізичних методів 
розвідки. Силу тяжіння вимі¬ 
рюють маятниковими приладами 
і гравіметрами, а також встанов¬ 
люють за спостереженнями збу¬ 
рень у русі штучних супутників 
Землі. 
Літ.: Грушинский Н. П. Теория фигу- 
рьі Земли. М., 1976. В. П. Цесевич. 

ГРАВІТАЦІЙНЕ ТРАНСПбР- 
ТУВАННЯ — переміщування сип¬ 
ких та поштучних вантажів під 
дією власної ваги. Для Г. т. засто¬ 
совують похилі дерев’яні насти¬ 
ли, металеві листи, жолоби, тру¬ 
би, гірничі виробки {скати), ван- 
тажоспускні конвейєри, східчасті 
(каскадні) спуски (мал.), гвинто¬ 
ві спуски тощо. Швидкість Г. т. 
(2—3 м/с) залежить від виду 
переміщуваного вантажу, кута на¬ 
хилу і довжини поверхні, по якій 
вантаж переміщується, а також 
коеф. тертя між вантажем і цією 
поверхнею. Г. т. характеризуєть¬ 
ся нескладністю конструктивних 
рішень, невеликими експлуата¬ 
ційними витратами, значною про¬ 
пускною спроможністю. Вадами 
Г. т. є часткове подрібнювання ма¬ 
теріалів під час руху, залежність 
продуктивності від стану вантажів 
(напр., вологості), значне зношу¬ 
вання поверхні засобів транспор¬ 
тування. Г. т. застосовують на ба¬ 
гатоповерхових складах, у ливар¬ 
них, мех. та ін. цехах, у гірничій 
пром-сті — для переміщування по¬ 
роди з одного горизонту на інший. 

, „ В. II. Лукавенко. 
ГРАВІТАЦГИНІ ХВЙЛІ — попе¬ 
речні коливання поля тяжіння, 
які виникають при нерівномірному 
русі масивних тіл і поширюються 
зі швидкістю світла. Г. х. досі 
експериментально не виявлено 
(енергія, яку вони переносять, 
дуже мала, а чутливість прий¬ 
мачів недостатня). Імовірні дже- 
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рела Г. х.— подвійні зорі з ма¬ 
лим періодом орбітального руху, 
переміщування речовини при ви¬ 
бухах зірок тощо. У першому ви¬ 
падку можуть бути виявлені пе¬ 
ріодичні коливання поля, у дру¬ 
гому — коливання, що мають ха¬ 
рактер поштовхів. Виникнення Г. 
х. передбачено заг. відносності 
теорією А. Ейнштейна. 
Літ.: Брагинский В. Б. Гравитацион- 
ньіе волньї и попьітки их оонаружения. 
«Земля и Вселенная», 1965, М° 5. 

В. П. Цесевич. 

ГРАВІТАЦІЯ [від лат. дгауііаз 
(згауііаііз) — тягар, вага] — те са¬ 
ме, що й тяжіння. 
ГРАВІТОН — гіпотетичний квант 
поля тяжіння, має нульову масу 
і спін, рівний 2. Див. також Тя¬ 
жіння. 
ГРАВіЬРА (франц. £гауиге) — 
вид графіки, спосіб розмножуван¬ 
ня малюнка за допомогою друкар¬ 
ської форми з дерева, металу, пла¬ 
стмаси чи каменю. Існує три спо¬ 
соби розмножування: високим 
(зображення у вигляді опуклого 
рельєфу), глибоким (зображення 
у вигляді заглиблення, рівчака) 
і плоским (літографським) дру¬ 
ком. Матеріалами для виготовлен¬ 
ня форми високого друку є дерево 
твердої породи поздовжнього (дере¬ 
воріз) чи поперечного (дереворит) 
розпилу, лінолеум (лінорит), гли¬ 
бокого — мідні, цинкові аоо ста¬ 
леві пластини (мідерит, метало- 
гравюра), плоского — спец, лі¬ 
тографський камінь. Кожний із 
способів виготовлення друкарської 
форми має своє коло граверних 
технік. При глибокому друку — 
суха голка, пунктир, меццо-тинто 
(чорна манера), офорт з такими 
його варіантами, як акватинта, 
м'який лак і лавіс. Репродукуван¬ 
ня зображень відоме з давніх да- 
вен, але як вид графіки (на дере¬ 
ві) його запроваджено в 6 ст. в 
Китаї. В Зх. Європі Г. розвива¬ 
ється з 14 ст. Розквіт цього виду 
графіки припадає на добу Відрод¬ 
ження (А. Дюрер, А. Альтдорфер— 
в Німеччині; П. Саутман — у 
Фландрії; М. Раймонді — в Італії; 
У. Граф — у Швейцарії; Ж. Дю- 
ве — у Франції). Особливе місце 
серед художників, що займалися 
Г., належить Рембрандту. В 16— 
18 ст. естампи і книжкові ілюстра¬ 
ції розвиваються в Росії (С. Уша- 
ков, А. Трухменський), Білору¬ 
сії (М. Вощанка), на Україні, 
в Чехії, Польщі, у слов. народів 
на Балканах. Граверне мист. по¬ 
ширюється в багатьох країнах Зх. 
Європи. Далекого Сходу, Пн. 
Америки, Передньої Азії. Висо¬ 
кого рівня досягла гравюра на де¬ 
реві в Японії, де було введено ба¬ 
гатокольорову Г. (С. Харунобу, 
К. Утамаро). На межі 18 і 19 ст. 
нові можливості передачі в Г. 
настрою, людських переживань, 
станів природи виявили Ф. Гойя 
(Іспанія), У. Блейк (Англія), К. 
Хокусай (Японія), митці Німеч¬ 
чини, Франції, СІНА, Росії (Ф. 
Йордан), сканд. країн. В 19 ст. 
в галузі Г. працювало багато живо¬ 
писців (Ж.-Ф Мілле, К. Коро, 
Ш.-Ф. Добіньї — у Франції; 
Д.-М. Уїстлер — у СІНА; Л. Ко- 
рінт — у Німеччині; І, Шиш кін 
та І. Рєпін — в Росії). В 20 ст. 

зростає публіцистична гострота Г. 
у творчості таких майстрів, як 
К. Кольвіц (Німеччина), Ф. Ма- 
зерель (Бельгія), Р. Кент (США), 
У. Макото, Т. Оно (Японія), К.- 
Е. Альварес (Бразілія); в соціа¬ 
лістичних країнах — В. Клемке 
(НДР), М. Швабінський (Чехо- 
словаччина), Т. Кулісевич (Поль¬ 
ща), В. Захарієв (Болгарія), А. 
Вюрц (Угорщина), Б. Гі Сабо 
(Румунія), Дж. Андреєвич-Кун 
(Югославія). Рад. Г. характеризу¬ 
ється різноманітністю нац. шкіл, 
багатством засобів виразності, роз¬ 
витком творчих напрямів, у яких 
висока ідейність поєднується з 
гуманістичним пафосом (В. Фа- 
ворський, Г. Остроумова-Лебедє- 
ва — РРФСР; Й. Кузмінскіс — 
Литва; Е. Окас — Естонія; Г. По- 
плавський — Білорусія; Д. Но- 
дія — Грузія; М. Абегян — Вір¬ 
менія; А. Рзакулієв — Азербайд¬ 
жан та ін.). 
На Україні мист-во гравюри запо¬ 
чаткували народні майстри, що 
виготовляли т. з. паперові ікони. 
Розвиток профес. гравірування 
пов’язаний із запровадженням кни¬ 
годрукування. Розквіт укр. Г. на 
дереві припадає на кін. 16 — се¬ 
ред. 17 ст., коли працювали такі 
майстри, як Л. Филипович, П. 
Мстиславець, П. Беринда, Т. Пет¬ 
рович, Л. Монах, Н. Зубрицький, 
Ілля. Г. на міді запроваджується 
майже одночасно в Чернігові й 
Києві, розвиваючись у творчості 
О. та Л. Тарасевичів, І. Пер¬ 
ського, Л. Крщоновича, М. Кар- 
новського, І. Мигури, Г. Тепче- 
горського, Г. Левицького, О. Ко- 
зачківського. В 19 ст. на Україні 
працювала ціла плеяда граверів. 
Перше місце серед них належить 
Т. Шевченкові, якому було надано 
звання академіка гравюри. В рад. 
час розширились тематичні обрії, 
урізноманітнилися жанри, тех. 
можливості укр. Г. Серед визнач¬ 
них рад. майстрів укр. гравюри — 
О. Кульчицька, В. Касіян, О. Па- 
щенко, В. Заузе, Л. Левицький, 
В. Мироненко, М. Дерегус, Г. Яку- 
тович, О. Данченко. Іл. див. на 
окремому аркуші, с. 448—449. 
Літ.: Попов П. Матеріали до словни¬ 
ка українських граверів. К., 1926; 
Попов П. Матеріали до словника 
українських граверів. Додаток І. К., 
1927; Сидоров А. А. Древнерусская 
книжная гравюра. М., 1951; Касіян 
В. І., Турченко Ю. Я. Українська ра¬ 
дянська графіка. К., 1957; Касіян 
В. І., Турченко Ю. Я. Українська до¬ 
жовтнева реалістична графіка. К., 
1961; Турченко Ю. Я. Український ес¬ 
тамп. К., 1964; Степовик Д. В. Олек¬ 
сандр Тарасевич. К., 1975; Кристел- 
лер П. История европейской гравюрьі 
XV—XVIII века. Пер. с нем. Л., 1939. 

Д. В. Степовик. 

ГРАД — атмосферні опади у виг¬ 
ляді частинок льоду діаметром від 
5 до 55 мм (іноді до кількох сан¬ 
тиметрів). Утворюється в переохо¬ 
лоджених хмарах при замерзанні 
водяних крапель. Випадає в теплу 
пору року, супроводиться злива¬ 
ми, грозою. Завдає шкоди с. г. 
Існують методи боротьби з Г., які 
полягають у тому, що в переохо¬ 
лоджені хмари (з літаків, ракет, 
наземних установок) вносять йо¬ 
дисте срібло, тверду вуглекислоту 
та ін. реагенти, які зумовлюють 
зміни фазового стану хмар і за¬ 

побігають випаданню Г. В СРСР, 
зокрема в Грузії, Молдавії і Вір¬ 
менії, створено оперативну службу 
боротьби з Г. Див. Опади атмос¬ 
ферні. 
ГРАД ПРАЗЬКИЙ — історичне 
ядро м. Праги, укріплена рези¬ 
денція чеських правителів. Г. П. 
заснований в 9 ст. на місці дав- 
ньослов. городища. Розташований 
на пагорбі на лівому березі р. Влта- 
ви. Г. П. являє собою складний 
комплекс будівель 11—20 ст., се¬ 
ред яких — залишки кам. стін і 
башт (12—15 ст.), романська бази¬ 
ліка св. їржі (12 ст., зх. фасад — 
18 ст.), готичний собор св. Віта 
(1344—1420, арх. Матвій з Аррасу 
та П. Парлер), королівський палац 
(12—16 ст.) з пізньоготичним 
«Владиславським» залом (кін. 15 
ст., арх. Б. Рейт) та ін. У будівлях 
Г. П. зберігаються багаті істори- 
ко-худож. колекції. Резиденція 
президента ЧССР. 
ГРАДАЦІЯ (лат. згасіаііо — по¬ 
ступове підвищення) — 1) Стилі¬ 
стична фігура, яка полягає в по¬ 
слідовному підсиленні або послаб¬ 
ленні засобів художньої мови. «Чо- Гравюра. О. Тарасевич. 
го серце плаче, ридає, кричить?» Портрет князя В. Го- 
(Т. Шевченко). 2) Принцип лицина. Фрагмент, 
удосконалення (біол.), гРаві°Ра на мш. 1690. 
принцип ступеневого розвитку від 
простого до складного під впливом 
прагнення до вдосконалення, яке 
приписують живій природі. Тер¬ 
мін «градація» запровадив Ж.-Б. 
Ламарк у своєму еволюційному 
вченні (див. Ламаркізм). 
ГРАДЕЦЬ-КРАЛОВЕ — місто в 
Чехословаччині, адм. центр Схід¬ 
но-Чеської обл. 87,2 тис. ж. (1975). 
Значний трансп. вузол. Гол. га¬ 
лузь — машинобудування (дви¬ 
гуни, котли, устаткування для хім., 
газової та харч, пром-сті). Ви¬ 
роби. фотоматеріалів, меблів, 
швейних виробів, підприємства 
харч, пром-сті. У Г.-К.— мед. і 
пед. ін-ти. Архіт. пам’ятки: го¬ 
тичний собор (з 1306), церква 
єзуїтів у стилі барокко (1666), 
будівлі 20 ст. (архітектори Я. 
Ічотера і Й. Гочар). 
ГРАДИ ЗЬК — селище міського 
типуГлобинського р-нуПолтав.обл. 
УРСР. Розташований на пн.-сх. 
узбережжі Кременчуцького водо¬ 
сховища, за 18 км від залізнич. ст. 
Рублівка. 9,5 тис. ж. (1978). У Г.— 
з-ди: госп. товарів, хлібний та риб¬ 
ний, цех Кременчуцького філіалу 
полт. худож. об’єднання «Полтав¬ 
чанка», виробниче відділення рай- 
сільгосптехніки, комбінат кому¬ 
нальних підприємств, міжрайонна 
птахоінкубаторна станція, держ. 

ГРАДИЗЬК 

Град Празький. Загальний вигляд. 
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ГРАДИРНЯ 

в / / 
6 5 

Градирні: а — башто¬ 
ва; б — вентиляторна; 
в — відкрита; 1 — во- 
допідвідний канал; 2 — 
башта; 3 —- водорозпо¬ 
дільник; 4 — зрошувач; 
5 — водовідвідний ка¬ 
нал; 6 — водозбірний 
резервуар; 7 — водо- 
вловлювач; 8 — венти¬ 
лятор (стрілками пока¬ 
зано напрям руху по¬ 
вітря). 

Грак 

племінна станція, рибоколгосп, 
лісництво. 4 заг.-освітні та муз. 
школи; лікарня. Будинок культу¬ 
ри, клуб, 3 б-ки. В Г. народилися 
нар. арт. УРСР А. А. Верменич, 
композитор О. І. Білаш. 
ГРАДЙРНЯ (від нім. дгасііегеп — 
згущати соляний розчин; спочат¬ 
ку Г. застосовували для видобуван¬ 
ня солі випаровуванням) — спо¬ 
руда для охолоджування води 
висхідним потоком атмосферного 
повітря. В Г. вода, що стікає по 
зрошувачу, стає холоднішою вна¬ 
слідок часткового випаровування 
(при випаровуванні 1% води т-ра 
її знижується приблизно на 6° С) 
і тепловіддачі в повітря. Розріз¬ 
няють Г. (мал.) за способом пода¬ 
чі повітря — баштові, вентилятор¬ 
ні та відкриті, або атмосферні; за 
типом зрошувача — бризкальні, 
плівкові та крапельні. Г. застосо¬ 
вують гол. чин. у системах оборот¬ 
ного водопостачання пром. під¬ 
приємств та кондиціювання повіт¬ 
ря, знижуючи т-ру води, що від¬ 
водить тепло від компресорів, 
трансформаторів, теплообмінних 
апаратів тощо. Див. також Басейн 
бризкальний. 
граді€нт [від лат. £гас1іеп5 (дга- 
сііепиз) — крокуючий] — вектор, 
що показує напрям найшвидшої 
зміни скалярної величини <р, зна¬ 
чення якої змінюється від однієї 
точки простору до іншої (див. 
Поля теорія).Позначається £гасІ <р. 
Якщо ф = и (х, уу г), то 

. ди т* , ди , ди -? ^«р = —, + _ , + —ь 

де і, У, к — координатні орти. 
Поняття Г. широко використову¬ 
ють у фізиці, метеорології, океано¬ 
логії тощо. Так, напруженість 
електричного поля є Г. електрич¬ 
ного потенціалу. 
ГРАДІЄНТ у б і о л о г і ї — по¬ 
ступові просторово орієнтовані 
кількісні відміни у фізіологічних 
або морфологічних властивостях 
організму чи його частин. Ділянка 
організму, де певна властивість 
найбільше виявлена, наз. вищим 
рівнем Г., де найменше,— 
нижчим рівнем Г. Прик¬ 
лади Г.: різна щільність жовтка 
в яйцях тварин, що зменшується 
від їхнього вегетативного до ані¬ 
мального кінця; неоднакова часто 
та скорочень кишечника, що змен¬ 
шується в напрямі до заднього 
його кінця. С. М. Гершензон. 
ГРАДОНАЧАЛЬСТВО — адм. 
одиниця в Росії з 1862, що включа¬ 
ла місто й прилеглу до нього те¬ 
риторію. Г. були в Петербурзі, 
Москві, Одесі, Миколаєві, Кер¬ 
чі, Севастополі, Ялті та деяких 
ін. містах. На чолі Г. стояв гра¬ 
доначальник (на правах губерна¬ 
тора). Скасовані після встанов¬ 
лення Рад. влади. 
градус (лат. дгасіиз — крок, 
ступінь) — 1) Загальна назва різ¬ 
них одиниць температури (див. 
Температурні шкали). 2) Поза 
системна одиниця виміру плоского 
кута, дорівнює 1/90 частині прямо¬ 
го кута. Позначається ...° . Г. вжи¬ 
вають і для вимірювання дуг кола; 
повне коло містить 360°. Iе = 
= я/180 рад = 1,745329-10“2 рад. 
Див. Радіан. 3) Одиниця виміру 

густини рідин (Г. за Боме — °Ве), 
4) Одиниця вмісту алкоголю в на¬ 
поях, дорівнює процентному вміс¬ 
тові. 
градусні вимГрювання — 
сукупність точних астрономічних 
та геодезичних вимірювань на 
земній поверхні, які проводять 
з метою встановити розміри і фор¬ 
му Землі. Перші Г. в. полягали у 
визначенні віддалі між двома 
точками на одному меридіані та 
різниці геогр. широт цих точок 
астр. методом. Так визначали дов¬ 
жину одного градуса дуги земного 
меридіана. Цим самим способом 
давньогрец. учений Ератосфен у 
З ст. до н. е. вперше обчислив ра¬ 
діус земної кулі. З 2-ї пол. 17 ст. 
для Г. в. застосовують метод 
тріангуляції. В СРСР обчислення 
елементів земного еліпсоїда про¬ 
ведено 1940 під керівництвом 
Ф. М. Красовського (див. Красов- 
ського еліпсоїд). Результати цих 
обчислень застосовують у всіх 
геодезичних і картографічних ро¬ 
ботах. Дані про розміри та форму 
Землі уточнюються на основі гра¬ 
вітаційних вимірювань та спец, 
спостережень і досліджень орбіт 
штучних супутйиків Землі. 

Гражда. 

ГРАЖДА — комплекс житлового 
будинку й госп. приміщень у гуцу¬ 
лів, що утворює замкнутий, зде¬ 
більшого прямокутний дворик. 
ГРАЖДАНСЬКИЙ ШРИФТ — 
шрифт, яким, замість давньорусь¬ 
кого (кириличного), почали друку¬ 
вати в Росії світську літературу 
після проведеної 1708 Петром І 
реформи. Першою книгою, скла¬ 
деною Г. ш., була «Геометрія» 

абв г дежлклм 
н о п р с т ^ х ц ч ш 
щЬЬіЬЬеюяє 
А В Г Д Е Ж 5 Г К ДМНОПСТХЦ 

абвг^е ж 5 і нАМНОпрстухцчшщ 

ба ва га да жа за иа 
ла ма на па ра са та 
ха ца ча ша ща 
бе ве ге де же зе ке 
ле ие не пе ре се те 
хе це че ше ще 
бі ВІ П Д1 ЖІ 51 К1 А, аЗ<£/.і І гщіїь 

Відбиток азбуки, розробленої в Моск¬ 
ві під керівництвом словолитця М. 
Єфремова, з його власноручним на¬ 
писом. 1707. 

(1708). Для створення Г. ш. ви¬ 
користано скорописний почерк 
моск. письма кін. 17 — поч. 18 ст., 
нові шрифти в гравюрах на металі, 
а також лат. шрифт «антиква». 
Внаслідок реформи було спрощено 
правопис і змінено склад алфаві¬ 
ту порівняно з кирилицею: вилу¬ 
чено букви ксі, псі, омегу, знаки 
сили (наголосу) й титли; йотовану 
лігатуру І€ замінено буквою е, йо¬ 
тований малий юс — буквою я, вве¬ 
дено букву з; запроваджено араб, 
цифри замість букв тощо. З 18 
ст. Г. ш. поширювався на Україні, 
де його пристосовували до зву¬ 
кового складу укр. літ. мови. На 
Г. ш. базується сучас. рос. шрифт; 
він став графічною основою ал¬ 
фавітів більшості народів СРСР, 
а також болг., серб, і монг. писем¬ 
ності. 
Літ.: Шицгал А. Г. Русский граждан¬ 
ський шрифт. 1708—1958. М., 1959. 
ГРАК, гайворон (Сопгиз їтидіїе- 
£из) — птах родини воронових. 
Довж. тіла 43 —50 см, маса 313— 
580 г. Оперення чорне з метале¬ 
вим блиском. У дорослих Г. шкіра 
навколо дзьоба білувата й без опе¬ 
рення. Пошир, у помірній зоні 
Європи та Азії. Перелітні птахи; 
зимують на Пд. Європи, в Перед¬ 
ній, Серед, і Сх. Азії. В УРСР 
трапляються протягом цілого року. 
Гніздяться колоніями на деревах. 
Кладку з 4—7 яєць насиджують 
до 20 днів. Г. всеїдні. Знищуючи 
шкідливих комах та гризунів, 
приносять велику користь, особ¬ 
ливо в р-нах бурякосіяння. Іноді 
шкодять посівам, зокрема куку¬ 
рудзи, та баштанам, викльовуючи 
насіння та сходи. Л. О. Бабенко. 
ГРАКОВ Борис Миколайович 
[1 (13). XII 1899, м. Онега, тепер 
Архангельської обл.— 14. IX 1970, 
Москва] — російський рад. архео¬ 
лог. У 1922 закінчив істор.-філо¬ 
логічний ф-т Моск. ун-ту. З 1917 
працював у наук, установах Моск¬ 
ви. З 1939 — професор Моск. 
ун-ту. Фахівець з грец. епіграфіки, 
скіфо-сарматської та античної ар¬ 
хеології. З 1925 провадив археол. 
розкопки в Поволжі та Приураллі, 
з 1937 — на Україні. Розробляв 
питання етногеографії Скіфії, 
сусп. ладу й виробництва у скіфів 
і сарматів. Нагороджений орде¬ 
ном Трудового Червоного Пра¬ 
пора. 
Те.: Каменское городище на Днепре. 
М., 1954; Скифьі. М., 1971: Ранний 
железньїй век. М., 1977. 
ГРАКХИ, брати Т і б е р і й 
(ТіЬегіиз ОгассЬиз; 162 до н. е., 
Рим — 133 до н. е., там же) і 
Гай (Оаіиз ОгассЬиз; 153 до н. е., 
Рим — 121 до н. е., гам же) — по¬ 
літичні діячі Стародавнього Ри¬ 
му. Походили із знатного плебей¬ 
ського роду Семпроніїв. Провели 
ряд реформ, які мали зміцнити 
рим. д-ву й армію, припинити зу¬ 
божіння селянства. Тіберій, обра¬ 
ний нар. трибуном на 133 до н. е., 
провів законопроект, що обмежу¬ 
вав користування держ. землею 
І тисячею югерів (бл. 300 га) на 
родину. Решта землі мала розподі¬ 
лятися по ЗО югерів (бл. 9 га) се¬ 
ред безземельних громадян. Нев- 
доволена реформою знать звину¬ 
ватила Тіберія в прагненні до цар¬ 
ської влади і вбила. Гай, нар. три- 
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бун 123 і 122 до н. е. , відновив агр. 
законодавство Тіберія, провів ряд 
демократичних реформ (дешевий 
продаж хліба в Римі, створення 
колоній в Італії та на тер. Карфа¬ 
гену з метою наділення землею не¬ 
заможних громадян тощо). Праг¬ 
нучи розширити соціальну базу аг¬ 
рарного руху, Гай поставив питан¬ 
ня про надання італікам прав рим. 
громадянства. Це викликало не 
тільки опір сенату, а й опозицію 
вершників та плебсу, які не бажа¬ 
ли ділитися своїми привілеями з 
новими громадянами. На 121 до 
н. е. Гай не був обраний нар. три¬ 
буном. Внаслідок провокації се¬ 
наторів Гая і його прихильників 
було вбито. 
ГРАМ (франц. £гатте, від лат. 
Вгаїшпа, грец. урацци — дрібна 
міра ваги), г, § — частинна одини¬ 
ця маси у Міжнародній системі 
одиниць; 1 г = 10 “3 кг (див. Кіло¬ 
грам). Див. також Метрична си¬ 
стема мір. 
ГРАМА МЕТОД — метод дифе¬ 
ренціального забарвлювання бакте¬ 
рій. Запропонував 1884 дат. 
лікар Г.-К. Грам. В основу мето¬ 
ду покладено здатність бактерій, 
забарвлених основними барвни¬ 
ками (напр., генціановим або ме¬ 
тиловим фіолетовим) та обробле¬ 
них з метою фіксації барвників 
йодом, зберігати забарвлення (т. з. 
грампозитивні бактерії) 
або знебарвлюватися (т. з. 
грамнегативні бактерії) в 
розчинах спирту чи ацетону. За¬ 
барвлення за Грамом залежить 
від хім. структури оболонки й ци¬ 
топлазматичної мембрани. Поділ 
бактерій відповідно забарвленню 
за Г. м. має велике значення в 
систематиці бактерій та в мікро- 
біол. діагностиці деяких інфекц. 
захворювань. В. І. Самойленко. 

ГРАМАТИКА (грец. ураццостіхц, 
від урацца — літера, написан¬ 
ня) — розділ мовознавства, який 
вивчає граматичну будову мови, 
тобто закономірності формотво¬ 
рення слів і структуру словоспо¬ 
лучень та речень, абстрагуючись 
від їхнього матеріального, або 
лексичного, значення. Термін 
«граматика* вживається і як на¬ 
зва граматичної будови мови. Г. 
складається з морфології, що ви¬ 
вчає форми слів, та синтаксису\, 
що вивчає правила поєднання слів 
у словосполучення й речення. Осн. 
поняттям у морфології є частини 
мови, які характеризуються вла¬ 
стивими їм категорійними озна¬ 
ками (відмінка, роду й числа для 
іменних частин мови; особи, 
часу, виду тощо—для дієсло¬ 
ва), а в синтаксисі — речення 
в усій різноманітності його струк¬ 
турних типів. Г., поряд з фоне¬ 
тикою й фонологією, об’єктом 
яких є звук та фонема, і лекси¬ 
кологією, що вивчає словниковий 
склад мови, - одним з найваж¬ 
ливіших розділів науки про мову. 
В су час. мовознавстві як окре¬ 
му галузь із морфології виділяють 
дериватологію — вчення про сло¬ 
вотвірну систему мови; деякі вче¬ 
ні виділяють і морфеміку, тобто 
вчення про значимі частини сло¬ 
ва — морфеми. Розрізняють опи¬ 
сову Г., до завдань якої входить 
синхронічний (див. Синхронія) 

опис граматичної будови мови, 
історичну Г., або діахронічну (див. 
Діахронія), яка досліджує істор. 
зміни в формах слів і в будові сло¬ 
восполучень та речень, а також по- 
рівняльно-істор. Г., що вивчає фор¬ 
ми слів та сполучуваність їх у 
групі споріднених мов у їхньому 
істор. розвитку, тощо. Залежно 
від методологічного спрямування 
й методів дослідження розрізня¬ 
ють Г. логічну, граматику фор¬ 
мальну, універсальну та ін. 
Специфіка граматичної будови 
кожної мови визначається систе¬ 
мою вживаних граматичних кате¬ 
горій, способами вираження їх і 
типами сполучуваності слів. Це й 
становить об’єкт вивчення Г. певної 
мови. Але осн. граматичні катего¬ 
рії поширені в багатьох мовах — і 
споріднених, і різних за похо¬ 
дженням. Найпоширенішими гра¬ 
матичними категоріями є відмі¬ 
нок, число, рід, особа, вид, спо¬ 
сіб, час, стан та ін. Граматична 
будова надзвичайно стійка, і вона 
разом зі стійкою частиною лек¬ 
сичного складу визначає нац. 
специфіку мови. Проблеми Г. 
розробляли ще в Старод. Індії 
(граматичний трактат Паніні, 5— 
4 ст. до н. е.), а пізніше — в Ста¬ 
род. Греції (Арістотель, 4 ст. до 
н. е., «Граматика» Діонісія Фра¬ 
кійця, бл. 100 до н. е., «Про син¬ 
таксис» та ін. Аполлонія Діскола 
2 ст. н. е. тощо). Грецькі грама¬ 
тичні традиції розвивались у вив¬ 
ченні лат. мови (Варрон, Донат, 
Квінтіліан). Граматику Елія Дона- 
та в 16 ст. було перекладено^ рос. 
мовою. У вивчення Г. російської 
мови великий внесок зробили 
М. В. Ломоносов, О. X. Восто- 
ков, О. О. Потебня, О. О. Шах- 
матов, Л. В. Щерба, О. М. Пєш- 
ковський, В. В. Виноградов та ін. 
На Україні перші граматики з’я¬ 
вились у кін. 16 — на поч. 17 ст. 
(<Адельфотес>, 1591; «Грамати¬ 
ка словенська...» Л. Зизанія, 
1596; «Граматика словенська> 
М. Смотрицького, 1619), їхнім 
об’єктом була церковнослов. мо¬ 
ва слов’яноукр. редакції. Опис 
граматичної „будови староукр. літ. 
мови зроблено в «Граматиці сло¬ 
венській» І. Ужевича (рукопис 
лат. мовою, 1643; видано 1970). 
Першою граматикою живої укра¬ 
їнської мови є«Грамматика мало- 
российского наречия» О. П. Пав- 
ловського (1818). Для досліджен¬ 
ня граматичної будови укр. мови 
багато зробили М. О. Максимо¬ 
вич, О. О. Потебня, П. Г. Жи- 
тецький, А. Ю. Кримський, О. О. 
Шахматов, О. Н. Синявський, 
Є. К. Тимченко, Л. А. Булаховсь- 
кий та ін. Про граматичну будову 
різних мов див. у статтях про від¬ 
повідні мови. 
Літ.: Мовознавство на Україні за 
п’ятдесят років. К., 1967; Исследова- 
ния по общей теории грамматики. М., 
1968; Сучасна українська літературна 
мова. Морфологія. К., 1969; Сучасна 
українська літературна мова. Син¬ 
таксис. К., 1973; Булаховський Л. А. 
Нариси з загального мовознавства. В 
кн.: Булаховський Л. А. Вибрані пра¬ 
ці. т 1 К.. 1975. 

М. А. Жовтобрюх. 

«ГРАМАТИКА словенська* 
— одна з перших друкованих гра¬ 
матик старослов’янської мови. 

складена М. Смотрицьким. Вида¬ 
на 1619 у Єв’є під Вільно. Переви¬ 
дана в Москві 1648 і 1721, «Г. с.» 
вплинула на створення пізніших 
граматик, які використали її 
осн. норми, термінологію і струк¬ 
туру (граматика Мразовича для 
сербів, М. Совича для далматів та 
ін.). М. В. Ломоносов назвав 
«Г. с.» серед творів, які були, за 
його висловом, «брамами» його 
вченості. 
ГРАМАТИКА формальна — 
1) В математичній лін¬ 
гвістиці — сукупність правил 
побудови й опису системи послідов¬ 
ностей, утворених з окремих сим¬ 
волів. Послідовності (ланцюжки) 
символів наз. реченнями, а си¬ 
стема їх — мовою. Як символи 
можуть виступати елементи при¬ 
родної мови (найчастіше слова) 
або позначення, прийняті для різ¬ 
них формальних мов — алгорит¬ 
мічних, інформаційних, мов про¬ 
грамування тощо. Є два різнови¬ 
ди Г. ф.— породжу вальна грама¬ 
тика й розпізнавальна (особливим 
видом Г. ф. є категоріальні грама¬ 
тики, які можна віднести і до роз¬ 
пізнавальних, і до породжу валь¬ 
них). Породжувальна граматика 
являє собою систему правил, за 
якими будуються речення мови, 
розпізнавальна — алгоритм або 
(частіше) сукупність алгоритмів, 
які розпізнають, чи є мовою певна 
послідовність символів. Найбіль¬ 
шого значення набули породжу- 
вальні граматики. До складу кож¬ 
ної такої граматики входить набір 
символів (т. з. словник) і сукуп¬ 
ність правил (власне граматика) 
для утворення речень з цих симво¬ 
лів. Найкращою породжувальною 
граматикою вважають таку, що 
утворює всі граматично правильні 
речення даної мови і не утворює 
неправильних. 
2) У загальному мово¬ 
знавстві — розділ лінгвісти¬ 
ки, який аналізує лише ті грама¬ 
тичні відношення, що виражені 
формально (тобто передані грама¬ 
тичними формами); з цієї Г. ф. 
вилучають актуальне членування 
речення, ритмомелодичні характе¬ 
ристики тощо. 
Літ.: Гладкий А. В. Формальньїе 
грамматики и язьїкн. М., 1973. 

„ Ф. О. Нікітіна. 
ГРАМАТЙЧНА КАТЕГОРІЯ — 
1) Сукупність однорідних гра¬ 
матичних значень. Напр., значення 
окремих відмінків об’єднуються в 
категорію відмінка, значення ок¬ 
ремих форм роду — в категорію 
роду тощо. Зміну слів за властиви¬ 
ми їм Г. к. відображує парадигма. 
2) Найбільші лексико-граматичні 
розряди слів, об’єднаних на осно¬ 
ві спільних семантичних, морфоло¬ 
гічних і синтаксичних ознак (напр., 
категорія дієслова, для якої харак¬ 
терні Г. к. виду, часу, особи, спо¬ 
собу та ін.). 
ГРАМАТЙЧНІ ШКбЛИ — 1) В 
Стародавніх Афінах — початкові 
школи для хлопчиків 7—12 років 
з викладанням читання, письма й 
лічби. 2) В Стародавньому Римі — 
підвищені (після елементарних) 
школи для дітей патриціїв і верш¬ 
ників, де навчали лат. граматики, 
рим. л-ри та грец. мови. 3) В Росії 
17 ст.— школи при деяких монас- 
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Титульна і перша сто¬ 
рінки «Граматики сло¬ 
венської» М. Смот¬ 
рицького. Єв’є. 1619. 
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ГРАМ-АТОМ 

А. Грамші. 

Нагрудний знак до 
Грамоти Президії Вер¬ 
ховної Ради УРСР (ли* 
цевий бік і зворотний). 

тирях. У них вивчали грец. і лат. 
граматику й античну л-ру. 4) В су¬ 
часній Великобританії та деяких 
країнах Британської Співдружнос¬ 
ті — загальноосв. середні школи. 
грам-Атом — кількість грамів 
хім. елемента, яка чисельно дорів¬ 
нює його атомній масі. Напр., 
Г.-а. заліза, що має ат. м. 55,847, 
дорівнює 55,847 г. 
ГРАМ-ЕКВІВАЛЄНТ — кількість 
простої речовини або сполуки 
в грамах, яка чисельно дорівнює 
еквівалентній масі. Г.-е. дорівнює 
його атомній масі, поділеній на 
валентність. Напр., Г.-е. заліза 
(ат. м. 55,847) двовалентного дорів¬ 
нює 27,924 г, тривалентного — 
18,616 г. 
ГРАМ-МОЛЕКУЛА — кількість 
речовини в грамах, яка чисельно 
дорівнює молекулярній масі цієї 
речовини. Напр., мол. маса сірча¬ 
ної к-ти Н2504— 98,082, а Г.-м. 
відповідно становить 98,082 г. Див. 
також Моль. 
ГРАМОТА [від грец. урарра(ура|и- 
цато£) — лист, послання] — 1) У 
Київській Русі і за рос. феод, пра¬ 
вом будь-який письмовий доку¬ 
мент, згодом (з 15 ст.) — тільки 
акт правового значення. Г. склада¬ 
ли князі й царі (або за їхнім дору¬ 
ченням), а також церква й приват¬ 
ні особи. Розрізняють жалувані 
грамоти, уставні грамоти і судні 
Г. (напр., <Новгородська судна 
грамота», «Псковська судна гра¬ 
мота»). Спершу Г. писалися на 
бересті, дошках, лубі, пергаменті, 
а з 14—15 ст.— на папері. Най¬ 
давнішою відомою Г. є Г. князя 
Володимира Святославича, вида¬ 
на київ, церкві Богородиці на во¬ 
лодіння землею (згадується в літо¬ 
писі 896). 2) У наук, істор. л-рі 
термін «грамота* застосовували й 
до зх.-європ. документів феод, 
періоду (напр., Г. франкських ко¬ 
ролів). 3) Форма нагородження ок¬ 
ремих громадян і колективів за 
досягнення у виробничій, громад, 
роботі, спорті тощо (напр., Гра¬ 
мота Президії Верховної Ради 
У РСР; Почесна грамота ВЦРПС, 
Почесна грамота ЦК ЛКСМУ). 4) 
Назва деяких видів дипломатичних 
документів (див. Вірча грамота. 
Відклична грамота). 

„ В. С. Кульчицький. 
ГРАМОТА ПРЕЗЙДІЇ ВЕРХОВ¬ 
НОЇ рАди урср — держ. наго¬ 
рода, якою Президія Верх. Ради 
УРСР відзначає окремих грома¬ 
дян, підприємства, установи, орг- 
ції, колективи трудящих, населені 
пункти за успіхи в розвитку нар. 
г-ва, науки і культури, за активну 
трудову і громадсько-політ. діяль¬ 
ність та ін. Грамотою відзначають 
і військ, частини та з’єднання —за 
високі показники в бойовій і політ, 
підготовці, активну участь у вико¬ 
нанні нар.-госп. завдань. Відповід¬ 
но до Положення про Г. П. В. Р. 
УРСР, затвердженого 25.VII 1969, 
особи, нагороджені Грамотою, 
одержують нагрудний знак. Наго¬ 
роджують Г. П. В. Р. УРСР з 
1944. Див. також Почесна Грамота 
Президії Верховної Ради УРСР. 
ГРАМОТНІСТЬ [від грец. урацца 
(урацратоб) — писемність]—1) Сту¬ 
пінь знання законів і правил рід¬ 
ної мови та вміння користуватися 
ними для висловлювання своїх ду¬ 

мок усно й на письмі. Зміст понят¬ 
тя Г. змінюється на різних етапах 
політ., екон. і культур, розвитку 
суспільства. В дореволюц. Росії, 
за даними перепису 1897, серед на¬ 
селення віком від 9 до 49 років 
письменні становили тільки 28,4% 
(на Україні — 27,9%); в окремих 
губерніях (Подільській та ін.) 
кількість їх не перевищувала 10%, 
на Кавказі— 17%, у Сибіру — 
16%, у Серед. Азії — 6%. Ще мен¬ 
ше письменних було серед жінок, 
Грамотність населення СРСР 
(за даними переписів) 

Роки 

Процент письменних 
у віці 9—49 років 

Обид¬ 
ві статі 

Чоло¬ 
віки Жінки 

1897 28,4 40,3 16,6 
1920 44,1 57,6 32,3 
1926 56,6 71,5 42,7 
1939 87,4 93,5 81,6 
1959 98,5 99,3 97,8 
1970 99,7 99,8 99.7 

Грамотність населення УРСР 
(за даними переписів) 

Роки 

Процент письменних 
у віці 9—49 років 

Обид¬ 
ві статі 

Чоло¬ 
віки Жінки 

1897 27,9 41,7 14,0 

1920 51,9 67,8 37,2 

1926 63,6 81,1 47,2 

1939 88,2 93,9 82,9 

1959 99,1 99,6 98,6 

1970 99,8 99,8 99,8 

особливо на селі. Рівень Г. міськ. 
населення (57 % ) значно перевищу¬ 
вав рівень сільського (23,8%). Ді¬ 
тей нерос. національностей було 
позбавлено можливості навчатися 
рідною мовою. Більше як 40 народ¬ 
ностей, що населяли Росію, не мали 
писемності. Після Великої Жовтн. 
соціалістич. революції відповідно 
до декрету, підписаного В. І. Ле¬ 
ніним (1919), усе населення краї¬ 
ни у віці від 8 до 50 років, яке не 
вміло писати, зобов’язане було 
навчатися грамоти рідною або рос. 
мовою. Широко розгорнулася ро¬ 
бота по ліквідації неписьменності 
серед дорослих. За роки Рад. вла¬ 
ди СРСР став країною суцільної 
письменності й високого рівня 
освіченості народу, в країні закін¬ 
чується перехід до обов’язкової 
заг. серед, освіти (див. Загальна 
освіта). В 1977 понад 75% працю¬ 
ючого населення Рад. Союзу мало 
вищу й серед, (повну й неповну) 
освіту. Великих успіхів у піднесен¬ 
ні Г. і рівня освіченості народу до- 
сягли соціалістичні країни. Від¬ 
носно висока Г. населення в еконо¬ 
мічно розвинутих капіталістичних 
країнах (Великобританії, США, 
Франції, ФРГ, Швеції, Швейцарії, 
Японії та ін). Але і в цих країнах у 
результаті низького життєвого рів¬ 
ня певних категорій трудящих, 
нац. та расової дискримінації се¬ 
ред населення старшого за 16 років 

значний процент неписьменних 
(напр., у США — 23 млн. чол.). У 
країнах Азії та Африки, що стали 
на шлях незалежного розвитку, в 
60—70-х рр. 20 ст. вжито різних 
заходів у боротьбі за подолання 
масової неписьменності населення. 
Однак рівень Г. у багатьох із них 
залишається низьким. У більшості 
країн Пд. Америки кількість не¬ 
письменних серед підлітків і до¬ 
рослих досягає 50—60%. За дани¬ 
ми ЮНЕСКО, на поч. 70-х рр. 
20 ст. у світі було бл. 700 млн. не¬ 
письменних. 2) Ступінь обізнанос¬ 
ті з певної галузі знання (політична 
Г., технічна Г. тощо). Див. також 
Народна освіта. Обов’язкове нав¬ 
чання. Б. М. Мізерницький. 
ГРАМПіАНСЬКІ ГбРИ — най¬ 
вищі гори острова Великобританія. 
Довж. бл. 250 км, шир. до 100 км. 
Вис. до 1343 м (г. Бен-Невіс). По¬ 
верхня слабохвиляста, розчленова¬ 
на ріками й озерами. 
ГРАМШІ (Огашзсі) Антоніо (23.1 
1891, Алес, о. Сардінія — 27.IV 
1937, Рим) — діяч італійського й 
міжнар. робітн. і комуністичного 
руху. Н. в сім’ї дрібного службов¬ 
ця. В 1911—14 навчався в Турінсь- 
кому ун-ті. З 1913 — член Італ. 
соціалістичної партії (ІСП). В 
1919—20 — один з керівників 
страйкового руху за створення 
фабрично-заводських рад; вида¬ 
вав журн. «Ордіне нуово» («Новий 
лад»), навколо якого згуртувалося 
революц. крило ІСП. У 1921 Г. 
разом з П. Тольятті та ін. засну¬ 
вав Італ. компартію (ІКП). В 
1922—23 — представник ІКП у 
ВКК1, до 1924 жив у Рад. Союзі. 
В 1924—26 очолював парламент¬ 
ську групу комуністів. За ініціати¬ 
вою Г. в лютому 1924 почала вихо¬ 
дити газ. <Уніта> («Єдність»). У 
1926 заарештований і засуджений 
до 20 років тюрми, де тяжко зах¬ 
ворів; помер через кілька днів 
після звільнення. Автор праць з 
питань історії, філософії й куль¬ 
тури. 
Те.: Рос. перекл.— Избранньїе 
произведения, т. 1—3. М., 1957—59. 
Літ.: Григорьева И. В. Исторические 
взглядьі Антонио Грамши. М., 1978. 

ГРАН (від лат. ^гапит — зерно, 
зернятко, крупинка) — 1) Англій¬ 
ська одиниця маси, дорівнює 
1/7000 частині фунта; 1 гран = 
= 64,7989 10“6 кг. 2) Стара ро¬ 
сійська одиниця аптекарської ма¬ 
си, дорівнює 62,209 мг. 
ГРАН ПА (франц. дгапсі раз — ве¬ 
ликий танець) — ансамблевий та¬ 
нець у балеті за участю солістів і 
кордебалету (найчастіше наприкін¬ 
ці акту або картини). 
гранАда — історична область Іс¬ 
панії. З 756 тер. Г.— в складі Кор- 
довського емірату (з 929 — халі¬ 
фату). Після його розпаду входила 
до володінь Зіридів, Альморавідів 
та Альмохадів. З 1238 Г.— основа 
Гранадського емірату, з 1492 —в 
складі Ісп. королівства. В сучас. 
Іспанії тер. Г. входить до провін¬ 
цій Г., Малага й Альмерія. 
гранАда — місто на Пд. Іспа¬ 
нії, в Андалусії. Адм. центр про¬ 
вінції Гранада. Вузол з-ць і авто¬ 
шляхів. 190,4 тис. ж. (1970). Г. 
уперше згадується в істор. джере¬ 
лах 8 ст. З 11 ст.— центр араб, 
князівства, з 1238 — Грана дського 
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емірату. В ході Реконкісти відво¬ 
йована іспанцями (1492). В часи 
громадян, війни 1936—39 — опор¬ 
ний пункт фашист, заколотників. 
Переважають підприємства по пе¬ 
реробці с.-г. продукції, вироби, 
тканин, килимів тощо. Цем., хім. 
пром-сть. Центр туризму. Пам’ят¬ 
ки культової архітектури 16— 
18 ст. В палаці Каса де Кастріль 
(1539) — Музей образотворчих 
мистецтв і археології; на сх. око¬ 
лиці Г.— палацовий комплекс Аль- 
гамбра. 
гранАдос (Гранадос-і-Кам- 
пінья; Сгапасіоз у Сатріпа) Енрі- 
ке (27.VII 1867, Леріда, Каталонія 
— 24. III 1916) — іспанський ком¬ 
позитор, піаніст і педагог. Навчав¬ 
ся в Барселоні й Парижі. Відомий 
як інтерпретатор Е. Гріга і Ф. Шо- 
пена. В 1900 організував у Барсело¬ 
ні Т-во класичних концертів, 1901 
— Академію музики (керував нею 
до 1916). В своїй творчості вико¬ 
ристовував народнопісенні мелодії 
та ритми (фп. цикл <Іспанські тан¬ 
ці >, 1892—1900, 2 цикли «Гойєс- 
ки» за картинами Ф. Гойї, 1911, 
однойменна опера, 1916). Автор 
6 опер, симфонічних поем, фп. тво¬ 
рів, хорів, пісень. Загинув у прот. 
Ла-Манш під час аварії корабля. 
гранАт енциклопедйч- 
НИЙ СЛОВНЙК — одна з най¬ 
більших російських універсаль¬ 
них енциклопедій, яку видавали в 
Москві брати О. та І. Гранат. 
Протягом 1891—1903 рр. здійсне¬ 
но 6 видань. Сьоме, перероблене 
видання під назвою «Знциклопеди- 
ческий словарь Гранат» в 58 тт. ви¬ 
ходило протягом 1910—48 (з них 
21 том видано за рад. часу; 56-й т. 
не вийшов). У редагуванні Г. е. с. 
і написанні статей брали участь ви¬ 
датні діячі науки й культури. В 
28-му т. опубл. статтю В. І. Лені¬ 
на про Карла Маркса, а напи¬ 
сану В. І. Леніним статтю<Аграрне 
питання в Росії на кінець 19 сто¬ 
ліття» (1908) не було вміщено через 
заборону царської цензури і надру¬ 
ковано в 36-му т. за рад. часу. Ряд 
статей до словника написали ви¬ 
значні рос. і укр. вчені (А. В. Лу- 
начарський, К. А. Тімірязєв, Л. С. 
Берг, П. Л. Капіца, В. І. Палла¬ 
дій, Є. В. Тарле, П. І. Лященко, 
Б. Д. Греков, А. Ю. Кримський, 
О. І. Білецький та ін.). Матеріал 
у Г. е.с. згруповано у великі комп¬ 
лексні статті, а невеликі довідкові 
замітки мають лише допоміжний 
характер. Видання містить ве¬ 
ликий фактичний матеріал і збе¬ 
рігає наук.-довідкову цінність, про¬ 
те в ньому є серйозні вади. Особ¬ 
ливо це стосується статей з суспіль¬ 
них наук. Частину статей про Укра¬ 
їну написано з буржуазно-націо¬ 
налістичних позицій. 
ГРАНАТА (італ. дгапаїа, від лат. 
£гапапі5 — зернистий)— 1) Боє- 
припас, призначений для уражан¬ 
ня живої сили і військ, техніки 
противника на близьких дистан¬ 
ціях. Г. складається з корпуса, за- 
ряда і висадника (запалу). Ура¬ 
жають осколки, ударна хвиля або 
кумулятивний струмінь (див. Ку¬ 
мулятивний ефект). Розрізняють 
Г. ручні й вистрілювані з гранато¬ 
метів; за призначенням — проти¬ 
танкові, протипіхотні, запалюваль¬ 
ні, а також спец, призначення. Руч¬ 

ні Г. з’явилися в 16 ст. У 17 ст. їх 
метали спеціально підготовлені для 
цього солдати — гренадери. 2) За¬ 
старіла назва арт. снарядів. 
ГРАНАТИ (від лат. дгапаїиз — 
зернистий) — група мінералів кла¬ 
су силікатів. Групова назва Г. 
об’єднує шість мінеральних видів, 
крайніми членами яких є такі міне¬ 
рали: піроп, альмандин, спесартин 
Мп3АІ2 [5і04]3, уваровіт Са3Сг2 
[5Ю4]3, гросуляр і андрадит. 
Сингонія кубічна. Густина 3,51— 
4,25. Тв. 6,5—7,5. Колір — від 
безбарвного до чорного. На Ук¬ 
раїні поширені серед гнейсів, 
сланців та деяких гранітів Україн¬ 
ського щита й на Закарпатті. Ви¬ 
користовують Г. у ювелірній спра¬ 
ві, непрозорі — як абразивний ма¬ 
теріал. 
ГРАНАТНИК, гранатове дерево, 
гранат (Рипіса) — рід рослин ро¬ 
дини гранатових. Невеликі дерева 
або кущі заввишки 3—5 м. Листки 
супротивні, шкірясті, цілокраї, ви¬ 
довжено-ланцети і або ланцетні. 
Квітки двостатеві, поодинокі або 
зібрані в пучки на кінцях пагонів, 
яскраво-червоні. Плід несправж¬ 
ній, ягодоподібний (до 12 см у діа¬ 
метрі), зі шкірястим оплоднем. На¬ 
сінини оточені соковитим їстівним 
м’якушем. Відомо 2 види — Р. рго- 
Юрипіса — ендемік острова Соко- 
тра і Р. дгапаїит, Г. звичай- 
н и й — дико росте в сухих субтро¬ 
піках СРСР (Закавказзя, Середня 
Азія), Малій Азії, Ірані, Афганіс¬ 
тані та ін. В УРСР (Крим) культи¬ 
вують від Севастополя до Судака 
як плодове й декоративне дерево. 
М’якуш містить цукри, лимонну 
к-ту, вітамін С. Плоди споживають 
свіжими, переробляють на сиро¬ 
пи, напої, вино. З шкірки плодів і 
кори добувають дубильні речови¬ 
ни та барвники. Іл с. 141. 

ГРАНАТОМ £Т — зброя, пере¬ 
важно переносна, призначена для 
уражання бронецілей, живої сили 
й військ, техніки противника ку¬ 
мулятивною (див. Кумулятивний 
ефект) чи осколково-фугасною 
гранатою. Г. бувають одноразової 

12 3 4 
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Ручний протитанковий гранатомет: 
1 — механічний приціл; 2 — ствол; 
З — оптичний приціл; 4 — розтруб; 
5 — ремінь; 6 — ударно-спусковий 
механізм; 7 — чохол. 

або багаторазової дії, за конструк¬ 
цією — ручні, гвинтівкові й стан¬ 
кові (калібром ЗО—90 мм, при¬ 
цільна дальність — до 1000 м); за 
призначенням — протитанкові й 
протипіхотні; забудовою ствола — 
гладкоствольні, нарізні, з рознім- 
ними й складаними стволами. Ме¬ 
тання гранати забезпечується по¬ 
роховими газами заряду холостого 
патрона. 
ГРАНДИ (ісп. £гапсІЄ5, букв. — 
великі, значні) — у середньовічній 
Іспанії вище духовне і світське дво¬ 
рянство; з 16 ст. до 1931 Г.— дво¬ 
рянський титул. Уперше згадують¬ 
ся в документах 13 ст. Спочатку 

посідали вищі держ. посади, мали 
право утримувати військо, оголо¬ 
шувати війну королю, переходити 
на службу до ін. правителя. Піс¬ 
ля посилення королівської влади 
(70-і рр. 15 ст.) права Г. було об¬ 
межено. З утвердженням абсолю¬ 
тизму (16 ст.) Г. перетворилися на 
придворну знать. 

Будинок театру ^Гранд-Опера». Архі¬ 
тектор М.-Л.-Ш. Гарньє. 1861—75. 

ГРАНИЦЯ 

«ГРАНД-ОПЕРА» (СгапсІ Орега; 
офіц.— Національна академія му¬ 
зики і танцю з 1871) — державний 
оперний театр у Парижі; центр 
муз.-театрального мистецтва Фран¬ 
ції. Засн. 1669. З 1875 спектаклі 
відбуваються в сучасному будинку, 
спорудженому 1861—75 арх. 
М.-Л.-Ш. Гарньє; тоді ж дістав 
назву «Г.-О.». Діяльність театру 
пов’язана з розвитком франц. опе¬ 
ри: в 17—18 ст.— ліричної траге¬ 
дії та опери-балету (твори Ж.-Б. 
Люллі, Ж.-Ф. Рамо, К.-В. Глюка), 
на рубежі 18—19 ст.— опери спа¬ 
сіння — опери, пройнятої ідеєю 
боротьби з тиранією (Ф.-Ж. Гос- 
сека, Л. Керуоіні та ін.), у 19 ст.— 
т. з. великої опери на героїко-пат- 
ріотичну й героїчну теми (твори 
Д.-Ф.-Е. Обера, Дж. Россіні, Дж. 
Мейєрбера, Ж.-Ф.-Е. Галеві). В 
2-й пол. 19 ст. у «Г.-О.» ставились 
твори Ш.-Л.-А. Тома, Ш.-Ф. Гуно, 
К.-Ф.-Л. Деліба, Ш.-К. Сен-Санса, 
Ж.-Е.-Ф. Массне та ін. У 20 ст. 
поряд з класичними йдуть твори 
сучас. композиторів — Р. ПІтрауса, 
І. Стравинського, Дж.-Ф. Маліп’є- 
ро, А. Онеггера, Дж. Енеску, А. 
Берга, С. Прокоф’єва та ін. У теат¬ 
рі виступали видатні майстри 
сцени, серед них російські — Ф. 
Шаляпін, А. Павлова, В. Ніжин¬ 
ський, А. Нежданова, Н. Єрмолен- 
ко-Южина, Є. Петренко; україн¬ 
ські — С. Крушельницька, І. Ал- 
чевський. В «Г.-О.» виступали 
балетна (1958, 1972, 1976) та опер¬ 
на (1969—70) трупи Великого теат¬ 
ру СРСР. Балет чГ.-О.» гастролю¬ 
вав у нашій країні (1958, 1970). В 
Київ, театрі опери та балету ім. 
Т. Г. Шевченка виступали артисти 
балету чГ.-О.»—І. Шовіре, Л. 
Дейде та ін. і. м. Лисенко. 
ГРАН Й ЦЯ — одне з найважливі¬ 
ших понять математичного ана¬ 
лізу. Використовуючи Г., дослід¬ 
жують аналітичні властивості 
функції: неперервність, диферен- 
ційовність, інтегровність. Нехай 
функція у =-і (я) визначена в де¬ 
якому околІ\ а\ Ь[ точки х0 число¬ 
вої осі, крім, можливо, самої точки 
х0. Тоді число А наз. Г. функції 
{ (х) В ТОЧЦІ Хо, якщо для будь-яко¬ 
го числа є > 0 існує число о (є) > 0 
таке, що для всіх х є ] а; Ь [, 
які задовольняють нерівність 

Гранати: а — ручні 
протипіхотні; б — руч¬ 
на протитанкова; 1 — 
кільце запобіжної че¬ 
ки; 2 — спусковий ва¬ 
жіль запалу; 3 — за¬ 
пал; 4 — корпус; 5 — 
розривний заряд; 6 — 
рукоятка; 7 — запо¬ 
біжна пружина; 8 — 
ударник; 9 — стабілі¬ 
затор; 10 — запобіжна 
планка: 11 — шплінт. 

Кумулятивна граната 
гранатомета: 1 —куму¬ 
лятивна виїмка; 2 — 
конічний обтічник; 3 — 
вибухова речовина; 
4 — донний висадник; 
5 — стабілізатор; 6 — 
пороховий заряд. 
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«ГРАНИЧНА 
КОРИСНІСТЬ* 

Т. М. грановський. 

У.-С. Грант. 

Гранувальна справа. 
Форми огранки: 1 — 
кругла; 2 — квадратна; 
З — прямокутна; 4 — 
прямокутна зі зріза¬ 
ними гранями. 

0 < \х — х0\ < б, справджується 
нерівність \ї (х) — А | < є. Це за¬ 
писують так: Ііш і (х) = А або 

х-+х0 
Ґ (х) -♦> А. Так, Ііш х2 = 4, тому 

х-*х0 х-+2 
що, напр., в інтервалі ] 1; 3[ нерів¬ 
ність | х2 — 4 | < є виконується 
для всіх значень х, які задоволь¬ 
няють нерівність \х — 2| < є/5 =5. 
Нехай функція означена в проміж¬ 
ку ]х0; Ь [, який лежить праворуч 
від точки х0 (в проміжку ] а\ х0[— 
ліворуч від точки х0). Тоді число 
А наз. правосторонньою (відповід¬ 
но лівосторонньою) Г. функції в 
ТОЧЦІ Х0у якщо для будь-якого 
числа є > 0 існує число 5 > 0 
таке, що для всіх значень х £ ]*<>; Ь 
[(відповідно х £ ]а; *о[), які за¬ 
довольняють нерівності х0< х < 
< ЛГ0+ б (відповідно х0— б < х < 
< х0), справджується нерівність 
| ^ (х) — А | < є. Так, правосп> 
роння Г. функції у = \х\!хь точці 
х = 0 дорівнює 1, а лівостороння 

* ^ зіп X 
— 1. Функція у = —-—В ТОЧЦІ 

х = 0 має обидві границі, які до¬ 
рівнюють одиниці. Необхідною і 
достатньою умовою існування Г. 
функції у = { (х) в точці х0 є іс¬ 
нування і рівність між собою пра- 
восторонньої і лівосторонньої Г. 
функції в цій точці. Отже, функ¬ 
ція у = І X \ІХ В ТОЧЦІ X = 0 Г. не 
має, а функція у = зіп х/х в точці 
х = 0 має Г., яка дорівнює 1. 
Якщо функція визначена на мно¬ 
жині натурального ряду чисел, то 
вона наз. цілочисловою і позна¬ 
чається УА*=/(п)- Ряд чисел 
Уи У2, •••, Уп .••• (його ще запису¬ 
ють {уп}), які є відповідними 
значеннями функції і (п), наз. чис¬ 
ловою послідовністю. Число А наз. 
Г. послідовності {уп}, якщо для 
будь-якого числа є > 0 існує нату¬ 
ральне число N = N (є) таке, що 
для всіх п > N виконується нерів¬ 
ність | уп — А | < є. Так, послідов¬ 
ність {1/я! (я = 1, 2, ...)} має Г., 
що дорівнює 0, а послідовність 
{(—1)"} Г. не має. Найзагальніші 
означення Г. даються в топології. 
Літ.: Фихтенгольц Г. М. Курс диф- 
ференциального и интегрального исчис- 
ления, т. 1. М., 1970; Кудрявцев Л. Д. 
Математический анализ, т. 1. М., 
1973; Давидов М. О. Курс математич¬ 
ного аналізу, ч. 1. К., 1976; Хинчин 
А. Я. Восемь лекций по математичес- 
кому анализу. М., 1977; Шкіль М. І. 
Математичний аналіз, ч. 1. К., 1978. 

. . М. І. Шкіль. 
«ГРАНЙЧНА КОРИСНІСТЬ» — 
буржуазна екон. теорія вартості, 
що виникла в останній третині 
19 ст. на противагу марксовій теорії 
вартості. Розробляли її У. Дже- 
вонс (Великобританія), Л. Вальрас 
(Швейцарія), К. Менгер, О. Бем- 
Баверк (Австрія) та ін. пред¬ 
ставники вульгарної політичної 
економії. 
Теоретики «Г. к.» висунули поло¬ 
ження про те, що вартість або 
«цінність» має суб’єктивну оцінку. 
Вони пов’язують суб’єктивну цін¬ 
ність з рідкісністю благ, розглядаю¬ 
чи їхню корисність залежно від 
того, наскільки задоволена потреба 
індивіда в тих або ін. благах. Ко¬ 
рисність останньої одиниці кож¬ 
ного даного блага, тобто тієї оди¬ 
ниці, яка задовольняє найменш 
настійну потребу, і є«Г. к.». Ви¬ 

значаючи ринкову ціну товару гра¬ 
ничною корисністю, прихильники 
концепції «Г. к.» намагаються саме 
так дати пояснення процесам ціно¬ 
утворення за капіталізму. Вони 
повністю заперечують вирішальну 
роль виробництва, споживання роз¬ 
глядають в абсолютному відриві 
від процесу праці й створення спо¬ 
живної вартості, а проблему вимі¬ 
рювання та співвимірювання цін 
переносять із галузі суспільно-ви¬ 
робничих відносин у галузь суб’єк¬ 
тивно-психологічних оцінок. Осн. 
мета концепції «Г. к.» полягає в на¬ 
маганні відійти від класових супе¬ 
речностей, завуалювати суть капі¬ 
талістичних виробничих відносин. 

А. І. Кредісов. 

«ГРАНЙЧНА ПРОДУКТЙВ- 
НІСТЬ» — буржуазна концепція, 
згідно з якою кожне нове нарощу¬ 
вання затрат праці при даному роз¬ 
мірі капіталу нібито дає нижчу 
продуктивність порівняно з по¬ 
переднім, а кожне нове зростання 
капіталу при незмінній кількості 
робітників дає менші результати, 
ніж попереднє. Виникла в кінці 
19 ст. Родоначальником її був 
Дж.-Б. Кларк. З метою замаскува¬ 
ти справжнє Джерело вартості й до¬ 
даткової вартості, яким є вик¬ 
лючно праця найманих робітників, 
прихильники «Г. п.» твердять, що 
в створенні продукту беруть участь 
три осн. фактори — праця, капі¬ 
тал і земля, кожний з яких пев¬ 
ного мірою створює вартість. При 
цьому участь різних факторів у 
створенні вартості визначається 
їхньою «Г. п.» і враховується при 
розподілі сусп. продукту пропор¬ 
ційно частці кожного фактора. 
Цим обгрунтовується право експ¬ 
луататорських класів на одержан¬ 
ня прибутку, затушовується та об¬ 
ставина, що доходи експлуататорів 
дістаються їм не в результаті взає¬ 
модії факторів вироби., а внаслідок 
капіталістичних форм власності. 
«Г. п.» спрямована на замаскуван- 
ня експлуатації найманої праці і 
класових антагонізмів. 

, „ Д. П. Богиня. 
ГРАНЙЧНИИ СТАН конструк¬ 
ції — стан машинобудівної або 
будівельної конструкції, при яко¬ 
му вона втрачає спроможність 
чинити опір зовнішньому діянню й 
дальша її експлуатація стає немож¬ 
ливою. Характеризується крихким 
або в’язким руйнуванням матеріа¬ 
лу, втратою стійкості, зміною фор¬ 
ми й положення конструкції. Щоб 
запобігти такому станові, конструк¬ 
ціям надають належної міцності, 
жорсткості, тріщиностійкості то¬ 
що. Поняттям про Г. с. користують¬ 
ся в розрахунках буд. конструкцій 
за методом граничного стану, яким 
найточніше визначають фактичну 
несучу спроможність і надійність 
споруд. 
ГРАНІН (справж. прізв.— Герман) 
Данило Олександрович (н. 1.1 
1919, с. Волинь, тепер Курської 
обл.) — російський рад. письмен¬ 
ник. Член КПРС з 1942. Учасник 
Великої Вітчизн. війни. Друкува¬ 
тися почав 1949 (зб. «Суперечка че¬ 
рез океан»). Осн. тема творів — 
наук, пошук, моральна відповіда¬ 
льність вченого перед суспільством 
(романи «Шукачі», 1954; «Іду на 
грозу», 1962; повість «Хтось му¬ 

сить», 1970; кіноповість «Вибір ме¬ 
ти», 1975). Автор істор. повісті 
«Ярослав Домбровський» (1951), 
худож.-біографічної повісті «Це 
звичайне життя» (1974), докумен¬ 
тальної книги «Клавдія Вілор» 
(1976; Держ. премія СРСР, 1978), 
«Блокадної книги» (1977; у спів- 
авт.), дорожніх нарисів. Нагоро¬ 
джений орденами Дружби народів, 
Червоної Зірки, ін. орденами, ме¬ 
далями. 
Те.: Собрі.ние сочинений, т. 1—2. Л., 
1978—79 [В 4-х т.]; Избранньїе произ- 
ведения, т. 1—2. Л., 1969; Дождь в 
чужом горо те. Л., 1977; У к р. п е 
р е к л.— І,.у на грозу. К., 1969; Дім 
на Фонтані \. В кн.: Російське ра¬ 
дянське оп. відання, в. 2. К., 1975. 

/. Д. Бажинов. 
ГРАНІТ (С.гапіі) Рагнар (н. 1900) 
— шведський нейрофізіолог, член 
(з 1944) Шведської Королівської 
академії наук, її президент (1963— 
65), потім віце-президент. Закінчив 
Хельсінкський ун-т (1923). З 1945 
— директор Нобелівського ін-ту 
нейрофізіології. Осн. праці прис¬ 
вятив вивченню фізіології органів 
чуттів, зокрема біоелектричних 
процесів у сітківці й зоровому ана¬ 
лізатору. Пояснив фіз.-хім. меха¬ 
нізм зору. Нобелівська премія. 
1967. 
ГРАНІТ — кристалічна гірська по¬ 
рода. Складає ься з кварцу, по¬ 
льових шпатів (мікрокліну або 
ортоклазу, кислого плагіоклазу) і 
кольорових мінералів (біотиту, 
мусковіту і рогової обманки та пі¬ 
роксенів), акцесорних мінералів 
(циркону, апатиту, магнетиту) то¬ 
що. Структура переважно середньо- 
або грубозерниста. За хім. складом 
Г. належать до кислих порід. За¬ 
лягають у вигляді батолітів, 
штоків, жил різної форми. Дуже 
поширені в земній корі. В УРСР 
великі родовища с в межах Укра¬ 
їнського щита. Г. використовують 
як буд. та облицьовувальний мате¬ 
ріал. Деякі укр. граніти (янцев- 
ські, лезниківські, житомирські, 
новомосковські та ін.) за своїми 
якостями є одними з найкращих 
в СРСР. І. С. Усенко. 
ГРАНІТИЗАЦІЯ — процес пере¬ 
творювання різних твердих гір¬ 
ських порід на породи, близькі або 
тотожні за складом і структурою з 
гранітом. Г.розглядається як мета¬ 
соматичний процес (див. Мета¬ 
соматизм), зумовлений паровою 
інфільтрацією газових розчинів і 
дифузією іонів у міжзернових рі¬ 
динних плівках або навіть у твер¬ 
дому середовищі. Г. проходить з 
привнесенням кремнекислоти, лу¬ 
гів і винесенням магнію, заліза, 
кальцію; іноді переходить у про¬ 
цес утворення магми. Характерна 
для кореневих частин докембрій¬ 
ських рухомих поясів, відбу¬ 
вається під час утворення склад¬ 
частих структур. [. С. Усенко. 
ГРАНІТОГНЕЙС — сланцювата 
гірська порода, за мінералогічним 
складом тотожна з гранітом. Слан¬ 
цюватість зумовлена в основному 
паралельним розміщенням лусо¬ 
чок слюди. Більшість дослідників 
відносить Г. до гранітів, деякі — 
до гнейсів. 
ГРАНІТбЛЬ — штучна шкіра з 
тканини; те саме, що й дерматин. 
ГРАНКА — 1) Стовпець рядків 
тексту, виготовлених різними по- 



До ст. Графіка. 

1. І. К). Рєпін. Жебрак з торбою. 
Олівець. 1879. 
2. В О. Серов. Портрет балерини 
Т. П Карсавіної. Олівеиь. 1909. 
3. Д. О. Шмаринов. Ілюстрація до 
роману М Горького «Діло Арта- 
монових». Чорна темпера, вугіль. 
1951. 
4. І. М. Тоїдзе. Ілюстрація до на¬ 
родної поеми «Арсен». Олівець, 
олія. 1941. 
5. Р Рейндорф. Вид на озеро 
Графітний олівець. 1957. 
6. Б Ангелушев. Його величність 
праця. Малюнок. 1964. 

7. Леонардо да Вінчі. Голова вої¬ 
на. Олівець. 1505. 
8. Г. Гольбейн Молодший. Жіно¬ 
чий портрет. Італійський олівець, 
вугіль. Початок 16 ст. 
9. А. Мендес. З’єднані нещастям. 
Гравюра на лінолеумі. 20 ст. 
10. А. Стейнлен. Страйк. Авто¬ 
літографія. 1898. 
11. Р Кент. Пожежа. Літографія 
20 ст. 
12. А. Хіросіге. Переправа через 
річку. Кольорова гравюра. 19 ст. 
13. Ці Байші. Орел. Туш. 1932. 



7 

8 

До ст. Графіка. 

1. О. Г. Сластіон. Ілюстрація до поеми Т. Г. Шевченка «Гайдамаки». 
Туш, перо, пензель. 1886. 
2. Т. Г. Шевченко. Знахар. Ілюстрація до однойменного твору 
Г. ф. Квітки-Основ’яненка. 1841. 
3. Г. І. Нарбут. Заставка до журналу «Мистецтво». Туш. 1919. 
4. А. Д. Базилевич. Ілюстрація до роману Г. ф. Квітки-Основ’яненка 
«Пан Халявський». Туш, акварель. 1959. 
5. О. Г. Данченко. Іван Богун. Із серії «Народні герої України». Офорт, 
акватинта, м’який лак. 1962. 
6. А. І. Рєзниченко Ілюстрація до роману М. О. Островського «Як 
гартувалася сталь». Вугільний олівець, чорна акварель. 1949. 
7. О. М. Довгаль. Молодь на відбудові шахт. Автолітографія. 1957. 
8. Г. М. Пустовійт. Ілюстрація до повісті І. Я. франка «Захар Беркут». 
1946. . 
9. Н. Й. Лопухова. З роботи (частина триптиха). Офорт. 1973. 
10. І. М. Селіванов. Ілюстрація до роману А. В. Головка «Бур’ян». 
Ліногравюра. 1959. 
11. О. І. Губарєв. Сонячні грона. З серії «Людина і праця». Ліногра¬ 
вюра. 1972 
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ліграфічними способами. З Г. фор¬ 
мують сторінки певного розміру 
(див. Верстка). 2) Пробний відби¬ 
ток чи копія із стовпця рядків тек¬ 
сту, призначені для перевірки 
тексту й виправлення помилок 
(див. Коректура). 3) Металева 
пластинка з трьома бортами, на 
якій зберігають або переносять 
друкарський набір. 
«ГРАЙМА» («Огапта») — газета, 
орган ЦК Комуністичної партії 
Куби (КПК). Засн. у жовтні 1965 
на базі газет «Ой» («Сьогодні») та 
4Революсьйон» («Революція»). Наз¬ 
ву дістала від невеликого судна, з 
якого Ф. Кастро Рус і його со- 
ратники-революціонери здійснили 
1956 висадку на Кубі, поклавши 
тим самим початок партизан, війні 
проти диктатури Ф. Батісти. Дру¬ 
кується в Гавані ісп., франц. та 
англ. мовами. 
ГРАНОВЙТА ПАЛАТА — будів¬ 
ля на території Кремля Москов¬ 
ського. Споруджена для урочистих 
прийомів 1487—91 італ. архітек¬ 
торами М. Руффо та П.-А. Соларі 

Грановита палата в Москві. Архітек¬ 
тори М. Руффо й П.-А. Соларі. 
1487—91 Інтер’єр. 

в стилі італ. Відродження. Назву 
дістала від гранованих каменів, 
якими облицьовано її гол. фасад. 
Всередині склепіння і стіни оздоб¬ 
лено розписом і позолотою. У Г. п. 
було підписано акт про Возз'єднан¬ 
ня України з Росією 1654. 
ГРАНбВСЬКИЙ Тимофій Мико¬ 
лайович [9(21 ).ІІІ 1813, Орел — 
4(16).Х 1855, Москва]— російський 
історик і громадський діяч. Н. у 
дворянській сім’ї. В 1835 закінчив 
Петерб. ун-т. Професор Моск. 
ун-ту (з 1839). Належав до захід¬ 
ників. Лекції Г. були спрямовані 
проти кріпосництва, самодержавно¬ 
го деспотизму, реакційного слов’я¬ 
нофільства (див. Словуянофіли). В 
істор. працях розвивав ідею зако¬ 
номірного й прогресивного розвит¬ 
ку суспільства, але залишався на 
ідеалістичних позиціях. 
Те.: Лекции Т. Н. Грановского по исто- 
рии средневековья. М., 1961; Лекции 
Т. Н. Грановского по истории позд- 
него средневековья. М., 1971. 
Літ.: Тимофей Николаевич Гранов- 
ский. М., 1970; Тимофей Николаевич 
Грановский. Библиография (1828— 
1967). М., 1969, 
ГРАНОДІОРЙТ — магматична гір¬ 
ська порода, за мінералогічним 
складом проміжна між гранітом і 
кварцовим діоритом. До складу 
Г. входять польові шпати, кварц, 
рогова обманка, біотит, піроксен, 
як домішки — апатит, магнетит, 
сфен. Г. є інтрузивним (див. 
Інтрузія) аналогом дациту. На 

Україні поширений у межах 
Українського щита. Використову¬ 
ють як буд. матеріал. 
ГРАН-ПАРАДІЗО — національ¬ 
ний парк на Пн. Італії, в Альпах. 
Пл. понад 55 тис. га. Засн. 1922 
для збереження високогірних ланд¬ 
шафтів з їхньою своєрідною рос¬ 
линністю й тваринним світом. На 
території парку — кілька вершин 
(Гран-Парадізо та ін.), вкритих 
вічними снігами й льодовиками. На 
схилах — альпійська рослинність, 
нижче — ліси з модрини і ялиці. 
У Г.-П. охороняються альпій¬ 
ський козоріг, сарна, лисиця, гор¬ 
ностай, альпійський бабак, з птахів 
— беркут, біловолий дрізд та ін. 

О. К. Ющенко. 
ГРАНТ (Огапі) Улісс-Сімпсон 
(27.IV 1822, Пойнт-Плезант — 
23.VII 1885, Маунт-Мак-Грегор, 
шт. Нью-Йорк) — військовий і 
держ. діяч США, генерал. Належав 
до Республіканської партії. Закін¬ 
чив військ, академію в Уест-Пойн- 
ті (1843). Брав участь в американо- 
мексіканській війні 1846—48. Під 
час громадянської війни в СІЛА 
1861—65 — командуючий війсь¬ 
ками пн. штатів (1864—65). У 
1869—77 — президент СІЛА. 
ГРАНУВАЛЬНА СПРАВА — об¬ 
робка (різання, обдирання, ство¬ 
рення граней, полірування) поверх¬ 
ні природних і синтетичних міне¬ 
ралів при виготовленні ювелірних 
виробів або для технічних цілей. 
Ювелірним каменям надають гео¬ 
метрично правильної або асимет¬ 
ричної форм багатогранника Під 
бираючи найраціональніші форми 
(мал.) і вид огранки, досягають 
макс. оптичного ефекту (блиску і 
«гри світла» в камені). Найпоши¬ 
ренішими видами огранки є бри¬ 
льянтова і ступінчаста. При бри¬ 
льянтовій огранці грані (у вигля¬ 
ді ромба, дельтоїда, трикутника) 
суміжних поясів розміщують у 
шаховому порядку. Застосовують 
її до алмазу, гірського кришта¬ 
лю, топазу, турмаліну та ін. 
При ступінчастій огранці грані 
(у вигляді трапеції, рівнобедре- 
ного трикутника) суміжних поясів 
містяться одга над одною. Так 
гранують алмаз, гранат, гіацинт, 
ізумруд тощо. Ювелірні камені 
обробляють в основному абра¬ 
зивними порошками синтетичних 
алмазів і окису хрому на спец, 
верстатах і пристроях, що забезпе¬ 
чують точний нахил граней, їхнє 
взаємне розміщення й необхідну 
чистоту обробки поверхні. Для об¬ 
робки ювелірних каменів із штуч¬ 
ного корунду використовують ал¬ 
мазний інструмент. Корундові 
різці (голки) для звукозапису, ал¬ 
мазні склорізи й ін. вироби також 
гранують алмазним інструментом. 
Природні мінерали обробляли ще 
в 3-му тис. до н. е. в Старод. Єгип¬ 
ті та Дворіччі. В Росії Г. с. виник¬ 
ла у 18 ст. Найкращі вироби з мі¬ 
нералів зберігаються в Алмазному 
фонді СРСР (Москва), Ермітажі 
(Ленінград), Музеї істор. коштов¬ 
ностей УРСР (Київ) тощо. Див. 
також Дорогоцінне каміння. Юве¬ 
лірна промисловість. 
Літ.: Епифанов В. И., Песина А. Я., 
Зьїков Л. В. Технология обработки 
алмазов в бриллиантьі. М., 1976; 
Технология ювелирного производства. 
Л., 1978. В. І. Єпіфанов. 

ГРАНУЛА (від лат. £гапи1ит—зер¬ 
нятко)—1) Дрібні щільні грудочки 
будь якої речовини, які мають виг¬ 
ляд зерен. 2) Зернисті включення в 
цитоплазмі клітини. 3) Утворення 
зернистої форми на поверхні Сонця. 
ГРАНУЛЕМА, гранульома (від 
лат. £гапи1ит — зернятко і грец. 
буисоца — пухлина) — пухлинопо¬ 
дібне розростання сполучної тка¬ 
нини запального походження, що 
виникає в організмі людини і тва¬ 
рин. Г. бувають інфекцій- 
н і — вірусні, інфекційно-алергіч¬ 
ні (при туберкульозі, сифілісі, 
туляремії, черевному тифі, рев¬ 
матизмі, ревматоїдному артриті 
тощо); неінфекційні, спри¬ 
чинювані сторонніми тілами, які 
потрапили в тканини, тривалим 
мех. подразненням тощо. Локалі¬ 
зація різноманітна. Л і к у в а н- 
н я: усунення осн. причини, час¬ 
то — хірургічне. 
ГРАНУЛОМЕТРІЯ (від лат. дга- 
пиіиш — зернятко і грец. цєтрєсо — 
вимірюю) — метод визначення 
процентного вмісту частинок різ¬ 
них розмірів у пухких гірських по¬ 
родах, грунтах тощо. За допомо¬ 
гою гранулометричного (механіч¬ 
ного) аналізу встановлюють про¬ 
центний вміст гранулометричних 
фракцій порід (гравійних, піща¬ 
них, пилуватих, глинистих та ін.). 
Гравійні частинки діаметром більш 
як 2 мм та середні, або піщані,— 
від 2 до 0,05 мм розділяють за до¬ 
помогою сит, дрібні, або пилуваті, 
— від 0,05 до 0,002 мм і глинисті — 
менше як 0,002 мм — за швид¬ 
кістю падіння в спокійній воді або 
за допомогою центрифуги. Пере¬ 
важання тих чи ін. фракцій у скла¬ 
ді породи визначає її назву (напр., 
гравій, пісок, глина тощо). 

В. Ф. Краєв. 
ГРАНУЛ О ЦЙ ТИ (від лат. дга- 
пиіиш — зернятко і грец. кіЗто£ — 
клітина), зернисті лейкоцити — 
одна з форм білокрівців (лейко¬ 
цитів) тварин і людини. Для Г. 
характерна наявність білкових гра¬ 
нул (специфічна зернистість) і 
більш або менш сегментованого 
ядра. Залежно від здатності гра¬ 
нул фарбуватися розрізняють Г. 
базофільні, еозинофільні та нейт- 
рофільні. В крові людини Г. ста¬ 
новлять осн. кількість лейкоцитів. 
Виконують переважно захисну 
функцію. Кількісне співвідношен¬ 
ня окремих видів Г. є одним з по¬ 
казників стану організму. Див. та¬ 
кож Агранулоцити. 
ГРАНУЛЯЦІЯ (від лат. £гапи- 
Іит — зернятко), гранулювання — 
надання матеріалам форми дріб¬ 
них частинок (гранул). Г. поліп¬ 
шує технологічні властивості мате¬ 
ріалів, запобігає спіканню їх, по¬ 
легшує навантаження й транспор¬ 
тування тощо. До Г. вдаються в 
металургії, обробляючи рідкі про¬ 
дукти плавки (шлаки, штейни, 
деякі сплави) струменем води, 
стиснутого повітря, азоту або водя¬ 
ної пари. В хім. пром-сті гранулю¬ 
ють аміачну селітру, розбризкуючи 
її в порожнистих високих баштах, 
суперфосфат (див. Гранульовані 
добрива), термопластичні поліме¬ 
ри, продавлюючи їх через спец, 
пристрій, та ін. Г. використовують 
і в с. г. (Г. кормів) та в енергетиці 
(Г. котельних шлаків). 

ГРАНУЛЯЦІЯ 

Просторові гратчасті 
конструкції (структур¬ 
не покриття). 

Граптоліти: 1 — дере¬ 
вовидний — Оісіуопета 
ПаЬеІШогте; 2 — справ¬ 
жній — Оіріобгаріиз 
РГІ5ІІ5. 

Графекон: 1 — запису¬ 
ючий електронний про¬ 
жектор; 2 — мішень; 
З — зчитуючий елект¬ 
ронний прожектор (су¬ 
цільними стрілками по¬ 
казано вхід і вихід сиг¬ 
налів). 

Ю УРЕ, т. 3. 
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ГРАНУЛЬОВАНІ 
ДОБРИВА 

Графіті. Настінний на¬ 
пис у Софійському со¬ 
борі в Києві. Запис 
про смерть Ярослава 
Мудрого. 11 ст. 

А. Канова. Три грації. 
Мармур. 1814 — 15. Дер¬ 
жавний Ермітаж у Ле¬ 
нінграді 

-/. 0\ 1 

Графіки функцій. 

ГРАНУЛЬОВАНІ ДОБРИВА — 
мінеральні добрива у вигляді зе¬ 
рен (гранул) або дрібних грудочок 
різної форми (кульок, циліндри¬ 
ків, лусочок тощо). Г. д. відзна¬ 
чаються кращими фіз. властивос¬ 
тями (сипкістю, незлежуваністю 
і меншою гігроскопічністю), ніж 
порошкоподібні, рівномірніше роз¬ 
поділяються в грунті, що зумовлює 
вищу ефективність їхньої дії на 
врожайність с.-г. культур. Най¬ 
поширеніші Г. д.: звичайний і кон¬ 
центрований (подвійний) супер¬ 
фосфат, аміачна селітра, а та¬ 
кож кальцієва й вапниста сечо¬ 
вина, складні добрива та склад- 
номішані добрива. 

П. О. Дмитренко. 

гран-чАко — природна область 
у Пд. Америці, в межах Аргентіни, 
Парагваю та Болівії. Зайнята Лап- 
латською низовиною (вис. до 70 м) 
та передгір’ями Анд (вис. до 600 
м). Клімат тропічний, на Пн.—суб¬ 
екваторіальний, переважно по¬ 
сушливий. Гол. річки — Парагвай, 
Парана та їхні притоки. Переважає 
сухе рідколісся з цінними порода¬ 
ми дерев, на Зх.— ксерофітні ча¬ 
гарники. 
ГРАПТОЛЇТИ (ОгарЮІііЬіпа) — 
підтип викопних морських тварин 
типу первиннохордових. Г. поді¬ 
ляють на 2 класи: стереосто- 
л о н а т и (Зіегеозіоіопаїа), пред¬ 
ставлені бентосними (див. Бентос) 
організмами, що мали тверді сто¬ 
лочи й утворювали деревовидні або 
конусовидні колонії, таграпто- 
л о ї д е ї (Огарїоіоісіеа) — планк¬ 
тонні (див. Планктон) чи псев- 
допланктонні (прикріплені до 
плаваючих водоростей), позбавле¬ 
ні столонів організми, з яких скла¬ 
далися колонії різноманітної фор¬ 
ми. Г. відомі з середини кембрію до 
нижнього карбону. Мають значен¬ 
ня як провідні викопні форми. 
Іл. с. 145. А. Л.Путь 
ГРАСМАН (Огаззтапп) Герман 
[15.IV 1809, Штєттін (тепер Щецін, 
ПНР) — 26. IX 1877, там же]— 
німецький математик, фізик і мо¬ 
вознавець. Створив алгебр, апарат 
(т. з. алгебру Грасмана) для вив¬ 
чення багатовимірних геометрій, 
дав першу систематичну побудову 
багатовимірного евклідового прос¬ 
тору. Алгебру Г. застосовують у 
теорії диференціальних рівнянь, 
диференціальній геометрії тощо. 
У фізиці Г. відомий працями з тео¬ 
рії кольору, електромагнетизму та 
ін., у мовознавстві —працями з 
санскриту. 

ГРАТЧАСТІ конструкції — 
будівельні конструкції з прямолі¬ 
нійних стрижнів, скріплених між 
собою вузловими з'єднаннями. 
Розрізняють Г. к. плоскі (напр., 
арки, ферми, рами) й просторові 
(склепіння, куполи, перехресно- 
стрижневі та структурні покриття); 
зі з’єднанням стрижнів між собою 
безпосередньо (безфасонкові) й за 
допомогою проміжних елементів 
(фасонок, фланців тощо). Є Г. к. 
металеві, залізобетонні, дерев’яні 
та комбіновані (напр., метало- 
дерев’яні, металозалізобетонні). 
Г. к. характеризуються меншою 
порівняно з т. з. суцільностінни- 
ми конструкціями масою. Застосо¬ 
вують-їх гол. чин. як несучі кон¬ 

струкції перекриттів і покриттів 
громад, і спортивних споруд, а та¬ 
кож у мостах, підпорах ліній 
електропередачі тощо. Іл. с. 145. 

ГРАФ (ОгаН) Антон (18.ХІ 1736, 
Вінтертур — 22. VI 1813, Дрезден) 
— швейцарський живописець. Пра¬ 
цював переважно в Німеччині. 
Автор портретів і портретних міні¬ 
атюр. Твори Г. відзначаються 
правдивістю й природністю відтво¬ 
рення натури. 
ГРАФ (ОгаГ) Оскар-Марія (22.VII 
1894, оБерг, Баварія — 28-VI 1967, 
Нью-Йорк) — німецький письмен¬ 
ник. Брав участь у революц. і 
антифашист, русі. В 1933 емігру¬ 
вав (Австрія, Чехословаччина, з 
1938 — СІЛА). Автор антинацист- 
ського листа-памфлету «Спаліть 
мене» (1933), романів соціально- 
критичного спрямування «Ми в 
пастці» (1927), «Безодня» (1936), 
«Антон Зіттінгер» (1937), «Заво¬ 
ювання світу» і «Хвилювання, вик¬ 
ликане миротворцем» (обидва — 
1948) та п’єси «Балада маленького 
містечка» (1952) і зб. оповідань 
«Велике дзеркало селянина» (1962). 
Те.: Рос. перек л. —Бездна. М., 
1935; Торжество праведньїх. М., 
1937; Антон Зиттин^ер. Л., 1939. 

ГРАФ (нім. ОгаГ) — у Зх. Європі 
в епоху раннього середньовіччя ко¬ 
ролівська службова особа, в пе¬ 
ріод феод, роздробленості — фео¬ 
дальний володар; з утвердженням 
абсолютизму — титул вищого дво¬ 
рянства. В Росії титул Г. існував 
з 18 ст. до 1917; формально збері¬ 
гається в країнах Європи з монар¬ 
хічною формою правління. 
ГРАФЕКбН (від грец. урафсо — 
пишу, записую і єіишу — зобра¬ 
ження, подоба) — перетворювач 
електричного сигналу одного виду 
на інший; запам’ятовувальна 
електроннопроменева трубка з 
мішенню й записуючим та зчитую¬ 
чим електронними прожекторами. 
Від дії вхідного електр. сигналу й 
електронів, що їх випромінює за¬ 
писуючий прожектор графекона, в 
діелектрику мішені (металевої 
плівки з шаром діелектрика) збуд¬ 
жується електропровідність, на 
її поверхні виникає електричний 
заряд. Цей заряд можна тривалий 
час (десятки діб) зберігати; бага¬ 
торазове (кілька тисяч раз) від¬ 
творювання його відбувається за 
допомогою зчитуючого прожекто¬ 
ра. Г. застосовують для перетворю¬ 
вання радіолокаційних сигналів на 
телевізійні, зберігання інформації 
в електронних обчислювальних ма¬ 
шинах, перетворення телевізійного 
сигналу одного стандарту на інший 
тощо. Іл. с. 145. Г. Ф. Семенов 
ГРАФЕМА (від грец. урафсо — 
пишу)— 1) Найменша смислороз- 
різнювальна одиниця писемної мо¬ 
ви, що звичайно відповідає фонемі 
в усній мові. 2) Одиниця письма, 
вживана в різних варіантах залеж¬ 
но від стилю письма, від місця в 
слові чи реченні тощо (напр., Г. 
«т» має різні варіанти — велика 
друкована буква, мала друкована, 
велика писана, мала писана, кур¬ 
сивна та ін.). 
ГРАФІВ ТЕбРІЯ — розділ мате¬ 
матики, особливістю якого є гео¬ 
метричний підхід до вивчення 
об’єктів. Осн. об’єктом Г. т. є 

граф. Він задається множиною вер¬ 
шин (точок), множиною ребер (лі¬ 
ній) та списком, у якому кожному 
ребру ставиться у відповідність па¬ 
ра його граничних вершин (мал.). 
Множина ребер складається з дуг 
(напрямлених ліній), ланок (нена- 
прямлених ліній) та петель (дуг, у 
яких початок і кінець збігаються). 
Задачами Г. т. є аналіз графів, 
визначення різних характеристик 
їхньої будови, підрахунок графів 
або їхніх частин, що мають задані 

Граф: а, Ь, с, сі, е — вершини; 
(ии щ, иА, иь) — дуги! 
(щ, щ, и7) — ланки ( — ребра. 
(ия, и*. иі0) — петлі ’ 

властивості, тощо. Методи її грун¬ 
туються на систематизації багатьох 
ідей та прийомів комбінаторно- 
логічного характеру (див. Ком¬ 
бінаторний аналіз) і спрямовані 
на пошук оптимальних розв’язків 
різних задач дискретної математи¬ 
ки. Г. т. тісно пов’язана з такими 
розділами математики, як алгеб¬ 
ра, топологія, чисел теорія, ма- 
тем. програмування тощо. 
Одним із засновників Г. т. був 
Л. Ейлер (1736). Дальшого розвит¬ 
ку вона набула в працях Г. Кірх- 
гофа й англ. математика А. Келі 
(1821—95). Як матем. дисципліна 
Г. т. сформувалася 1936 з виходом 
монографії угор. математика Д. 
Кеніга «Теорія скінченних і не¬ 
скінченних графів». Великі досяг¬ 
нення в Г. т. мають іноз. математи¬ 
ки К. Берж, О. Оре, Ф. Харарі, 
радянські — О. О. Зиков, В. Г. 
Візінг та ін. Розвиток Г. т. безпо¬ 
середньо пов’язаний з інтенсивним 
розвитком обчислювальної техні¬ 
ки. Багато задач і методів теоретич¬ 
ної кібернетики формулюються в 
термінах Г. т. Дедалі ширше засто¬ 
совується Г. т. для розв’язування 
практичних питань, таких як тран¬ 
спортні задачі, сіткове й календар¬ 
не планування, оптимізація марш¬ 
рутів і потоків у мережах тощо. 
Літ.: Зьїков А. А. Теория конечньїх 
графов, т. 1. Новосибирск, 1969; 
Берж К. Теория графов и ее примене- 
ния. Пер. с франц. М., 1962; Харари 
Ф. Теория графов. Пер. с англ. М., 
1973. Г. 0.2іонець. 
ГРАФІК ВИРОБНЙЧИИ (від 
грец. урафіхб^ — письмовий, зоб¬ 
ражений) — заздалегідь складений 
розпорядок ходу виробництва й 
виконання робіт на короткий від¬ 
різок часу (місяць, декаду, добу, 
зміну) для всього підприємства або 
його окремих ланок. Див. Опе¬ 
ративно-виробниче планування. 
ГРАФІК ЗМІННОСТІ — розпис 
по днях і годинах виходів на робо- 
ту трудящих, зайнятих на підпри¬ 
ємствах і в орг-ціях, які потребу¬ 
ють чергування працівників на 
закріплених робочих місцях про¬ 
тягом доби. Порядок чергування 
(заміни) відображується у вигляді 
графіків або схем. Затверджує Г. з. 
адміністрація за погодженням з 
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к-том профспілки. Г. з. сприяє за¬ 
безпеченню безперебійної роботи 
відповідних підприємств і орг-цій, 
передбачає раціональний перехід 
працівників з однієї зміни в іншу в 
межах встановленої норми робо¬ 
чого часу, враховує порядок і час¬ 
тоту чергування в змінах, а також 
міжзмінного відпочинку робітни¬ 
ків на підприємствах з безперерв¬ 
ним виробництвом. Г. з. склада¬ 
ють не менш як на місяць і оголо¬ 
шують не пізніше як за два тижні 
до введення його в дію. 
ГРАФІК ФУНКЦІЇ —зображення 
лінією на площині функціональної 
залежності. Вид Г. ф., крім харак¬ 
теру функції, залежить від вибо¬ 
ру системи координат. Найчасті¬ 
ше Г. ф. будують у прямокутній 
декартовій системі координат 
(мал.). Г. ф. у полярних координа¬ 
тах особливо зручні при зображен¬ 
ні функцій кутового аргументу. 
Г. ф. дають змогу наочно уявити 
характер зміни функції, а також 
визначити її величину відповідно 
до аргументу. Є прилади, що авто¬ 
матично записують графік функ¬ 
ціональних залежностей, напр., ба¬ 
рограф креслить графік тиску по¬ 
вітря як функції часу. Див. також 
Номограма, Номографія. 
Літ.: Вірченко Н. О., Ляшко І. 1., 
Швецов К. І. Графіки функцій. До¬ 
відник. К., 1977. 

ГРАФІК ЦИКЛГЧНОСТІ — гра- 
фік, яким зображують послідов¬ 
ність, тривалість і взаємозв’язок 
операцій виробничих процесів, що 
відбуваються за певним циклом. 
Поширений на підприємствах з 
циклічними процесами роботи, зок¬ 
рема в гірничій промисловості. 
Г. ц. складають на основі розрахун¬ 
ків, які визначають: обсяг роботи 
й тривалість окремих операцій 
циклу з урахуванням можливості 
суміщення ряду операцій за часом; 
кількість робітників за професія¬ 
ми, достатню для виконання пов¬ 
ного циклу робіт; розподіл робіт 
повного циклу щодо змін на добу. 
Залежно від кількості циклів, що 
їх виконують протягом однієї 
доби, графіки бувають одно,- дво- 
й багатоциклічні. 
ГРАФІКА [грец. ураф^Л (*£ГУТ|) 
— живопис] — вид образотворчо¬ 
го мистецтва. Базується на рисун¬ 
ку, але має специфічні зображу¬ 
вальні засоби: лінію, штрих і пля¬ 
му у взаємодії з незайманим (зде¬ 
більшого — білим, інколи — ко¬ 
льоровим або чорним) тлом папе¬ 
ру — осн. матеріалу, на якому 
виконуються твори Г. В поєднанні 
з цими засобами в Г. нерідко засто¬ 
совують суто живописні, тональні 
ефекти, часом — колір. За техні¬ 
кою виконання Г. поділяють на 
рисунок твердими матеріалами 
(олівець, вугіль, крейда, пастель, 
сангіна), малюнок — рідкими (чор¬ 
нило, туш, акварель, соус) та 
друковану Г. (гравюра, літогра¬ 
фія, офорт тощо). Г. має багато 
жанрових різновидів. Найгол. з 
них: Г. станкова — твори самостій¬ 
ного значення, які нерідко станов¬ 
лять цикли, серії, сюїти, об’єднані 
спільними темами; Г. книжкова — 
ілюстрації, зовнішні та внутр. оз¬ 
доби (віньєтки, заставки, ініціа¬ 
ли, кінцівки тощо), шрифт 
(текст); Г. журнальна й газетна. 

окремою галуззю якої є сатирична 
й гумористична Г. (карикатура); 
Г. ужиткова — поштові марки, ети¬ 
кетки та малюнки на упаковці то¬ 
варів, фірмові й фабричні знаки, 
екслібриси, дипломи, грамоти то¬ 
що; плакат (політичний, реклам¬ 
ний, видовищний). Масовість, яка 
досягається тиражуванням у виг¬ 
ляді окремих відбитків (див. 
Естамп), друкованих у книжках і 
періодичних виданнях, здатність 
оперативно відгукуватись на події 
та явища сучасності зумовлюють 
важливу суспільно-політ. роль Г. 
Г. сягає своїм корінням у первісні 
наскельні зображення й гравіру¬ 
вання на кістці (див. Палеоліт). 
Найдавнішими її різновидами є ри¬ 
сунок і малюнок, на основі яких 
зросло мистецтво середньовічної 
рукописної книги. З 6—7 ст. в 
Китаї, а з 14—15 ст. в Європі з’я¬ 
вилася гравюра, на основі якої ви¬ 
никло книгодрукування. З поши¬ 
ренням його почався бурхливий 
розвиток книжкової та нерозрив¬ 
но пов’язаної з нею станкової Г. 
У цій галузі працювало багато ви¬ 
датних художників: у Німеччи¬ 
ні — А. Дюрер, Л. Кранах, Г. 
Гольбейн Молодший, К. Кольвіц, 
в Італії — Д. Піранезі, в Нідерлан¬ 
дах — Л. Лейденський, у Голлан¬ 
дії — Рембрандт, у Фландрії — 
П. Рубенс, у Франції — Ж. Кал- 
ло, О. Дом’є, в Іспанії — Ф. Гойя. 
Вагомий внесок у світову Г. зроби¬ 
ли російські художники: О. Зу- 
бов, О. Венеціанов, О. Кіпренсь- 
кий, І. Шишкін, В. Мате, В. Сєров 
та ін. На Україні видатними май¬ 
страми Г. були: в 16—18 ст.— Ілля, 
О. Тарасевич і Л. Тарасевич, І. 
Щирський, Н. Зубрицький та ін. 
Основи укр. реалістичної станко¬ 
вої та книжкової Г. заклав Т. Шев¬ 
ченко. Його традиції розвинули 
Л. Жемчужников, К. Трутовський, 
О. Сластіон та ін. В СРСР розквіт 
багатонац. культури зумовлює ус¬ 
пішний розвиток усіх різновидів 
Г. Серед її видатних майстрів: 
Д. Моор, В. Дені, М. Черемних, 
B. Маяковський, В. Фаворський, 
Г. Остроумова-Лебедєва, Г. Єв¬ 
рейський, О. Кравченко, Д. Шма- 
ринов, Є. Киорик, Кукринікси, 
Т. Аба кеЛія, С. Кобуладзе, 
Е. Окас, Й. Кузьмінскіс, І. Бог- 
деско та ін. Зачинателем укр. рад. 
Г. був Г. Нарбут. Серед її провід¬ 
них майстрів — І. їжакевич, В. 
Заузе, В. Касіян, О. Кульчицька, 
C. Налепинська-Бойчук, О. Сах- 
новська, А. Страхов, Г. Пустовійт, 
О. Пащенко, М. Дерегус, О. Дан- 
ченко. Г. Якутович та ін. Майст¬ 
ри Г. в країнах соціалістичної 
співдружності: Г. та Л. Грундіг, 
O. Нагель, В. Клемке — в НДР, 
Т. Кулісевич, Ю. Мрощак, Т. 
Трепковський — у Польщі, М. 
Швабінський — в Чехословаччині, 
І. Бешков — у Болгарії та ін.; в 
капіталістичних країнах — П. Пі- 
кассо, Ж. Еффель — у Франції, 
P. Гуттузо, Г. Муккі — в Італії, 
Ф. Мазерель — у Бельгії, Г. Бід- 
струп — у Данії, Р. Кент — у США 
та ін. їл. див. на окремому 
аркуші, с. 144—145 та до ст. про 
окремих художників. 

Літ.: Сидоров А. История оформле¬ 
ння русской книги. М., 1964; Чегодаев 
А. Русская графика. 1928 — 1940. М.. 

1971; Касіян В. І. Український ра¬ 
дянський естамп. В кн.: Касіян В. І. 
Про мистецтво. К., 1970. 

Л. В. Владич. 

ГРАФІКА в мовознавстві 
— 1) Сукупність усіх рукописних 
і друкованих знаків певної писем¬ 
ності (напр., російська Г., укра¬ 
їнська Г.). 2) Розділ мовознавства, 
який встановлює співвідношення 
писемних знаків з фонетичною сис¬ 
темою мови. 

ГРАФІТ (нім. СгарЬіІ, від грец. 
урафсо — пишу) — мінерал класу 
самородних неметалів. С. Синго- 
нія гексагональна. Густ. 2,09— 
2,23. Твердість 1. Колір залізо- 
чорний до сталево-сірого. Блиск 
металевий, іноді матовий, землис¬ 
тий. Г. властиві висока електро- й 
теплопровідність, вогнетривкість, 
низька хім. активність, пластич¬ 
ність. У Рад. Союзі родовища Г. є 
в РРФСР (Забайкалля, Серед. 
Урал), на Україні (Заваллівське 
родовище графіту). Г. одержують 
і штучно. Використовують для 
виготовлення вогнетривкий мате¬ 
ріалів і виробів, фарб, олівців, в 
електротехніці, як мастило для 
машин тощо. 

ГРАФІТИЗАЦІЯ — утворення (ви¬ 
ділення) часток графіту в струк¬ 
турі металевих сплавів (переваж¬ 
но на основі заліза), де вуглець 
міститься у вигляді нестійких кар¬ 
бідів. Оскільки графіт відзнача¬ 
ється високими змащувальними 
властивостями (його кристали лег¬ 
ко розколюються), Г. підвищує 
стійкість сплавів проти зношуван¬ 
ня, полегшує їхню оброблюваність 
різанням, гасить вібрацію й резо¬ 
нансні (див. Резонанс) коливання. 
Г. провадять при підвищеній т-рі, 
під впливом якої в металевій основі 
сплаву формуються й ростуть за¬ 
родки графіту. Прискорюють Г. 
попереднім гартуванням сплавів, 
деформуванням їх, опромінюван¬ 
ням частками з високою енергією, 
введенням кремнію, рідше — алю¬ 
мінію. Найчастіше Г. використо¬ 
вують при виготовленні виробів з 
ковкого чавуну. Для деяких ста¬ 
лей (наприклад, інструментальних, 
пружинних) Г. є небажаною, бо 
знижує конструкційну міцність 
виробів. Цей процес припиняють, 
додаючи у сплави хром, марганець 
та ін. домішки, що підвищують 
стійкість карбідів. Іноді під Г. 
розуміють утворення графіту у 
сплавах, що не містять карбідів, 
а також зміну структури матеріа¬ 
лів на основі вуглецю. 
ГРАФІТІ (італ. ЕгаШП — видря¬ 
пані) — написи та малюнки, вид¬ 
ряпані на стінах і архітектурних 
деталях давніх будівель, а також 
на посудинах та інших предметах, 
що їх знаходять під час археол. 
розкопок. Виявлені в Єгипті, Гре¬ 
ції, Італії, Болгарії, на Пд. Фран¬ 
ції тощо. На тер. України предме¬ 
том вивчення є Г. античного часу 
(гол. чин. на керамічному посуді, 
інколи на металевих платівках з 
Тіри, Ольвії, Херсонеса Таврійсь¬ 
кого, Пантікапея) та давньоруські 
(на глиняних посудинах, шифер¬ 
них прясельцях тощо). Інтерес ста¬ 
новлять Г. 11—17 ст. на давніх 
будівлях Києва: в Софійському со¬ 
борі, церкві Михайла Видубиць- 

ГРАФІТІ 

Графіто-водний реак¬ 
тор: 1 — активна зона 
з графітовою кладкою; 
2 — кожух; 3 — пере¬ 
вантажувальний прист¬ 
рій (стрілками показа¬ 
но вхід і вихід теплоно¬ 
сія). 

Графіто-газовий реак¬ 
тор: 1 — корпус; 2 — 
активна зона з графіто¬ 
вою кладкою; 3 — ка¬ 
нали для переванта¬ 
жувального пристрою 
(стрілками показано 
вхід і вихід теплоно¬ 
сія). 

Графічне обчислюван¬ 
ня коренів рівняння 
Xі + х — 2 = 0. 

1СГ 
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ГРАФІТО 

Г. Й. Графтіо. 

І. В. Гребенщиков 

Гребінець Ресіео та* 
хітиз. 

кого монастиря, на руїнах Золо¬ 
тих воріт. 
Літ.: Вьісоцкий С. А. Древнерусские 
надписи Софии Киевской XI—XIV вв., 
в. 1. К., 1966; Вьісоцкий С.А. Средне- 
вековьіе надписи Софии Киевской (По 
материалам граффити XI—XVII вв.). 
К., 1976. 

ГРАФІТО (італ. дгаіїііо) — техні¬ 
ка декоративного оздоблення стін. 
Див. Сграфіто. 

графГто-вОдний РЕАКТОР— 
ядерний реактор, де сповільню¬ 
вачем нейтронів, що приводять до 
ланцюгової ядерної реакції поді¬ 
лу, є графіт, а теплоносієм — 
звичайна вода, пароводяна суміш 
або водяна пара; вид теплового 
гетерогенного реактора. В актив¬ 
ній зоні такого реактора є значна 
кількість (1000—2000) ізольованих 
вертикальних технологічних кана¬ 
лів з тепловидільними елемента¬ 
ми. Всередині кожного каналу, що 
пронизує графітову кладку, ру¬ 
хається під тиском теплоносій. 
Графітову кладку розміщують у 
герметичному кожусі, наповнено¬ 
му інертним газом, який запобі¬ 
гає вигорянню графіту. Теплови¬ 
дільні елементи Г.-в. р. можна 
перевантажувати, не зупиняючи 
реактор, за допомогою спец, прис¬ 
трою з дистанційним керуванням. 
Через малу сповільнюючу спро¬ 
можність графіту активна зона 
Г.-в. р. відзначається порівняно 
великими розмірами (6x7 м) і 
відносно невеликою енергонапру- 
женістю. Ядерним пальним для 
Г.-в. р. є слабозбагачений уран. 
Графіто-водним був реактор, вста¬ 
новлений (1954) на першій у світі 
АЕС в м. Обнінську. Г.-в. р. 
електр. потужністю 100 і 200 МВі 
діють на Бєлоярській АЕС, електр. 
потужністю 1000 МВт — на Ленін¬ 
градській АЕС, Курській АЕС і 
Чорнобильській АЕС. Іл. с. 147 

В. Б Климентов 
графіто-гАзовий реактор 
— ядерний реактор, де сповільню¬ 
вачем нейтронів, що приводять до 
ланцюгової ядерної реакції поділу, 
є графіт, а теплоносієм — газ (по¬ 
вітря, вуглекислий газ, гелій); вид 
теплового гетерогенного реактора. 
В активній зоні такого реактора 
є вертикальні технологічні канали 
з тепловидільними елементами. 
Канали пронизують графітову кла¬ 
дку, розміщену в міцному (стале¬ 
вому або залізобетонному) корпу¬ 
сі, де циркулює під тиском тепло¬ 
носій. Для перевантажування теп¬ 
ловидільних елементів Г.-г. р. при¬ 
значені спец, пристрої. Висока т-ра 
(350—750° С) газового теплоносія 
дає змогу застосовувати на АЕС з 
Г.-г. р. паротурбінний цикл висо¬ 
кого тиску. Оскільки сповільнююча 
спроможність графіту мала, для 
активної зони Г.-г. р. характерні 
великі розміри (9 X Ю м) і від¬ 
носно низька енергонапруженість. 
Ядерним пальним, використову¬ 
ваним у Г.-г. р., є природний уран 
або двоокис урану, збагаченого ізо¬ 
топом 235і;. Г.-г. р.— осн. вид ре¬ 
акторі в, застосовуваних в Англії і 
Франції. Перший реактор такого 
типу було встановлено (1956) в 
Колдер-Холлі (Англія). АЕС з 
Г.-г. р. діють також у СІЛА. Япо¬ 
нії, Італії. Іл. с. 147. 

В. Б. Климентов. 

ГРАФІЧНІ ОБЧИСЛЮВАННЯ — 
визначення чисельних розв’язків 
задач за допомогою графічних 
побудов; окремий випадок набли¬ 
жених обчислювань. Використову¬ 
ють їх при диференціюванні та 
інтегруванні функцій, обчислюван¬ 
ні коренів алгебр, чи трансцен¬ 
дентних рівнянь, розв’язуванні 
диференціальних рівнянь тощо. 
Дійсні корені рівняння /г(л:) = 0 
можна знайти графічно, якщо 
подати його у вигляді ф, (я) — 
— Ф2 (х) = 0 і побудувати графіки 
функцій у = ф, (/) і у = ф2 (х) (на 
вибір функцій ф, (х) і ф2 (я) нак¬ 
ладається умова, щоб їхні графіки 
будувалися найпростіше). Абсци¬ 
си точок перетину графіків і да¬ 
дуть відповідь. Зокрема, корені 
квадратного рівняння х2 + рх + 
+ (7 = 0 є абсцисами точок пере¬ 
гину параболи у = х2 з прямою 
у = —рх — (7 (мал.). Важливим 
напрямом Г. о. є номографія. Пе¬ 
ревагою Г. о. перед аналітичними 
є простота і швидкість виконання 
та наочність розв’язку, вадою — 
невисока точність розв’язків. Іл. 
с. 147. 
Літ.: Фільчаков І}. Ф. Математич¬ 
ний практикум. Обчислення. К., 1958; 
Положий Г. Н. [та ін.]. Математиче- 
ский практикум. М., 1960 
ГРАФОМАНІЯ [від грец. урафсо 
— пишу і цауСа — безумство, 
шал) — розлад психічної діяльнос¬ 
ті, який проявляється у хворобли¬ 
вому потязі до письменництва в 
осіб позбавлених літературного 
хисту. 
ГРАФСТВО — 1) В період ран¬ 
нього феодалізму у Франкській 
державі й Англії—округи, що їх 
очолювали призначувані королем 
службові особи (графи, шерифи). 
З 9—11 ст.—спадкове феод, воло¬ 
діння графа. 2) Адм.-тер. одиниця 
в деяких бурж. д-вах (США, Ве¬ 
ликобританії, Канаді та ін.). 
ГРАФТІО Генріх Йосипович 
[14(26).ХІІ 1869, м. Двінськ, тепер 
Даугавпілс — ЗО.ІУ 1949, Ленін¬ 
граді — рад. інженер-енергетик, 
акад. АН СРСР (з 1932). Закінчив 
Новоросійський (тепер Одеський) 
ун-т (1892) та Петерб. ін-т інжене¬ 
рів шляхів (1896). Створив проекти 
електрифікації з-ць Криму й За¬ 
кавказзя, ГЕС на рр. Вуоксі (1904), 
Волхові (1910—11) та ін. З 1907 
викладав у Петерб. (тепер Ле- 
нінгр.) електротех. ін-ті (з 1921 — 
професор). У 1918—35 керував бу¬ 
дівництвом Волховської ГЕС та 
Нижньосвірської ГЕС, що назва¬ 
на його ім’ям. Член комісії по роз¬ 
робці плану ГОЕЛРО. В 1938— 
45— гол. інспектор по будівництву 
гідроелектростанцій М-ва електро¬ 
станцій СРСР. Нагороджений ор¬ 
денами Леніна, Трудового Черво¬ 
ного Прапора, медалями. 
Літ.: Шевцов В. Н. Генрих Осипович 
Графтио. В кн.: Люди русской науки. 
М., 1965 
ГРАФФ Віктор Єгорович Г25.Х1 
(7.XII) 1819, м. Овруч, тепер Жито¬ 
мир. обл.— 7(19).ХІІ 1867, Моск¬ 
ва] — вітчизняний лісівник, піонер 
степового лісорозведення. В 1843 
закінчив петерб. Лісовий ін-т, 
після чого працював лісничим у 
Катеринославській губ. В 1866 — 
професор Петровської землероб¬ 
ської і лісової академії. Створив 
і очолював (1843—66) Великоана- 

дольське зразкове лісництво (див. 
Великоанаоольський лісовий ма¬ 
сив), організував там лісову шко¬ 
лу (тепер — лісовий технікум). До¬ 
вів можливість заліснення безвод¬ 
ного відкритого степу такими де¬ 
ревними породами, як ясен, дуб, 
клен та ін. За 23 роки Г. заклав у 
степу понад 150 га лісових насад¬ 
жень. У 1910 у Великоанадольсько- 
му лісництві Г. поставлено пам’¬ 
ятник. С. А. Генсірук 
ГРАЦ — місто в Австрії, в долині 
р. Муру (бас. Дунаю), адм. центр 
провінції Штірія. Важливий 
трансп. вузол. 248 тис. ж. (1975). 
Гол. галузь пром-сті — машинобу¬ 
дування (трансп., с.-г., гірниче, 
металург., енергетичне, оптика й 
точна механіка та ін.). Підпри¬ 
ємства хім., скляної, шкіряної, 
текст., поліграф., харч, пром-сті. 
В Г.— ун-т (засн. 1586). В ньому, 
зокрема, вчився укр. письменник 
Ю. Опільський. Архіт. пам’ятки: 
пізньоготичний собор (1438—62), 
єпископський палац (13 ст.; пере¬ 
будований 1781—82), Ландгауз 
(1557—65, арх. Д. Алліо). Музей 
Штірії Іоаннеум. 
грАціТ (лат. Сгаїіае) — у римсь¬ 
кій міфології три богині вроди й 
витонченості. Відповідали грец. 
харитам. Образи трьох Г. відоб¬ 
ражено в мистецтві (С. Боттічел- 
лі, П.-П. Рубенс, А. Канова, Б. 
Торвальдсен). Іл. с. 146. 
грачАниця — монастир, па¬ 
м’ятка середньовічної архітектури 
Сербії, в автономній обл. Косово, 
поблизу м. Припггина. Засн. бл. 
1315. В центрі монастиря — п’яти- 
верха хрестовокупольна церква 

Благовіщення (1315—21). Споруда 
відзначається стрункими пропорці¬ 
ями й витонченістю декору; всере¬ 
дині — розписи 14 ст. та 2-ї пол. 
16 ст. 
ГРАЧСЗВ Микола Васильович 
[н. 29.XII 1905 (11.1 1906), Петер¬ 
бург] — український рад. кіноре¬ 
жисер і кінодраматург, засл. діяч 
мист. УРСР (з 1951). У 1930 за¬ 
кінчив Вищі держ. курси мистецт¬ 
вознавства при Ленінгр. ін-ті іс¬ 
торії мистецтв. З 1942 — режисер 
Київ, кіностудії науково-популяр¬ 
них фільмів. Серед кінокартин: 
«У пісках Середньої Азії» (разом 
з О. Згуріді, 1942), «Вони бачать 
знову» (1948) — за власними сцена¬ 
ріями; «Слідами невидимих воро¬ 
гів» (1955), «Портрет хірурга» 
(1964), «Сила, що керує світами» 
(1973). 
ГРДИНА Ярослав Іванович (2.ІІ 
1871, Пльзень, Чехословаччина — 
2.VI 1931, Дніпропетровськ) — ук¬ 
раїнський вчений у галузі механі¬ 
ки. Закінчив (1894) Петерб. техно¬ 
логічний ін-т. У 1902—31 — просте- 



сор Дніпроп. гірничого ін-ту. Ство¬ 
рив розділ теор. механіки — меха¬ 
ніку живих організмів, що стала 
першоосновою механіки керованих 
машин. Праці стосуються й теорії 
стійкості регуляторів при неперер¬ 
вному й перервному регулюванні, 
проблем обгрунтування теор. меха¬ 
ніки тощо. 
Літ.: Путята Т. В., Фрадлин Б. Н. 
Ярослав Иванович Грдина. М., 1970. 

ГРЕБЕНЕЧЕСАЛЬНА машйна 
— машина, на якій волокнисті ма¬ 
теріали піддають гребінному че¬ 
санню, виготовляючи з них мало- 
зміцнену стрічку. Осн. робочими 
органами Г. м. є сталеві гребені, 
які вичісують з матеріалу (вов¬ 
ни, льону, бавовни) короткі й уш¬ 
коджені волокна та сміттєві доміш¬ 
ки. Водночас вони роз’єднують, 
розпрямляють і розміщують пара¬ 
лельно довгі волокна в стрічці. 
Розрізняють Г. м. періодичної 
(найпоширеніші) й безперервної 
(гол. чин. для довгої грубої вовни) 
дії. З Г. м. стрічка надходить на 
стрічкову машину для вирівню¬ 
вання за товщиною й розпрямлян¬ 
ня волокон, а потім на рівничну 
машину, де виготовляють напів¬ 
фабрикат прядильного виробницт¬ 
ва — рівницю (слабозсукану нит¬ 
ку). в. Г. Савельев. 

ГРЕБЕНИКІВСЬКА СТОЙН- 
КА — стоянка часів пізнього мезо¬ 
літу поблизу с. Гребеників Вели- 
комихайлівського р-ну Одеської 
обл. Виявлена 1954, досліджувала¬ 
ся в різні роки з 1954 по 1962. При 
розкопках знайдено мікроліти, 
численні скребки, пластинки з т. з. 
ретушшю тощо, а також кістки ко¬ 
ня. Від Г. с. походить назва гре- 
бениківського типу пам’яток піз- 
ньомезолітичного часу в Нижньо¬ 
му Придністров’ї. 
ГРЕБЕНЩИКбВ Ілля Васильович 
[12(24). VI 1887, Петербург — 8.11 
1953, Ленінград] —російський рад. 
хімік і технолог, акад. АН СРСР 
(з 1932). Закінчив (1910) Петерб. 
ун-т. З 1922 працював у вищих 
навч. закладах Ленінграда. Г.— 
один з основоположників вітчизн. 
вироби, оптичного скла. Встановив 
залежність хім. тривкості багатьох 
видів скла й силікатів від утворен¬ 
ня на їхній поверхні щільної 
аморфної плівки кремнекислоти. 
Відкрив нове пористе скло з ад¬ 
сорбційними властивостями. За¬ 
пропонував нову хім. теорію полі¬ 
рування й шліфування скла та ме¬ 
талів. Розробив метод зниження 
відбиття світла від скла (просвіт¬ 
лення оптики). Керував роботами 
по вивченню властивостей і синте¬ 
зу нових прозорих пластмас для 
потреб оптики. Досліджував вплив 
великих тисків на т-ру кристаліза¬ 
ції деяких органічних сполук. 
Нагороджений 2 орденами Лені¬ 
на,ін. орденами, медалями. Держ. 
премія СРСР, 1942, 1952. 

ГРЕБЕНЬ Леонід Кіндратович [н. 
5 (17). VIII 1888, с. Кринки, тепер 
Каменецького р-ну Брест, обл. 
БРСР] — український рад. учений 
у галузі тваринництва. Герой Со¬ 
ціалістичної Праці (1968), акад. 
АН УРСР (з 1948), дійсний член 
ВАСГН1Л (з 1948). Член КПРС з 
1936. Закінчив Моск. с.-г. акаде¬ 
мію ім. К. А. Тімірязєва (1924). 

Учень акад. М. Ф. Іванова. З 
1953 — наук, співробітник Укр. 
н.-д. ін-ту тваринництва степових 
районів ім. акад. М. Ф. Іванова 
«Асканія-Нова». Вивів українську 
степову рябу породу свинеи. 
Наук, праці з питань розведення й 
виведення нових порід с.-г. тва¬ 
рин. Нагороджений трьома орде¬ 
нами Леніна, ін. орденами, меда¬ 
лями. 
ГРЕБІНЕЦЬ (Ресіеп) — рід дво¬ 
стулкових молюсків. Раковина 
майже рівнобічна, нижня стулка 
менша й плескатіша за верхню, 
від вершини раковини розходять¬ 
ся радіальні ребра. Г. поширені 
переважно в пн.-європ. та дале- 
косх. морях. В СРСР — 2 види, 
в т. ч. у Чорному м.— 1 вид: 
Р. тахіти$. Придонні форми. 
Здатні пересуватися стрибками, 
витискаючи з черепашки струми¬ 
ну води. Деякі види — об’єкти 
промислу (вживають у їжу). Ви¬ 
копні види Г. відомі починаючи 
з карбону. Часто Г. називають 
молюсків з ін. родів — СЬ1ату$, 
Оеіесіоресіеп тощо. 

_ А. Л. Путь. 
ГРЕБГНКА Євген Павлович [21.1 
(2.ІІ) 1812, хутір Убіжище, тепер 
с. Мар’янівка Пирятинського р-ну 
Полтав. обл.— 3(15).ХІІ 1848, Пе¬ 
тербург, похований у с. Мар’янів- 
ці] — український і рос. письмен¬ 
ник. Н. у сім’ї дрібного поміщика. 
Закінчив Ніжинську гімназію ви¬ 
щих наук (1831). З 1834 жив у Пе¬ 
тербурзі, викладав рос. мову й л-ру 
в військ.-навч. закладах. Брав ак¬ 
тивну участь у літ. житті. Створив 
гурток, який об’єднував укр. мис¬ 
тецьку й літ. інтелігенцію. В 1836 
познайомився зТ. Шевченком,спри¬ 
яв викупові його з кріпацтва, допо¬ 
міг видати «Кобзар» (1840). Г. під¬ 
готував і видав один з перших ук¬ 
раїнських альманахів «Ластівка» 
(1841), в якому опубліковано твори 
Т. Шевченка, Г. Квітки-Основ’я- 
ненка та ін. Друкуватися почав 
1831 в рос. журналах і альманахах. 
У 1834 в Петербурзі вийшла зб. 
його байок «Малороссийские при¬ 
казки». Розвиваючи традиції на¬ 
родної сатири, використовуючи дос¬ 
від І. Кргїлова, Г. Сковороди, 
І. Котляревського, П. Гулака-Арте- 
мовського, Г. показав соціальну 
несправедливість, поміщицьку сва¬ 
волю, бюрократизм чиновників 
(«Ведмежий суд», «Рибалка», 
«Віл», «Ячмінь» та ін.). В окремих 
байках («Злий кінь») виявились 
консервативні риси його світогля¬ 
ду. Поетичну спадщину Г. станов¬ 

лять ліричні вірші укр. і рос. мо¬ 
вами та романтична поема «Бог¬ 
дан» (1843), присвячена істор. 
дружбі укр. і рос. народів. Деякі 
вірші Г. стали популярними пісня¬ 
ми— «Українська мелодія» («Ні, 
мамо, не можна нелюба любить»), 
«Черньїе очи» («Очи черньїе, очи 
страстньїе»), «Молода еще я деви- 
ца бьіла». Г. належить перший пов¬ 
ний переклад укр. мовою поеми 
О. Пушкіна «Полтава». У прозі 
рос. мовою Г. змальовував укр. 
життя спочатку в романтичному 
дусі, згодом з позицій критичного 
реалізму («Розповіді пирятинця», 
1837; «Ніжинський полковник Зо- 
лотаренко», 1842; «Чайковський», 
1843). Увійшовши до «натуральної 
школи» рос. л-ри, Г. зображав 
побут чиновників («Лука Прохоро- 
вич», 1838), гніт кріпосництва 
(«Кулик», 1841; «Пригоди синьої 
асигнації», 1847) й загибель «ма¬ 
ленької людини» в бездушному сус¬ 
пільстві («Записки студента», 1841; 
«Лікар», 1844; «Заборов», 1848). 
Творчість Г. сприяла становленню 
реалізму в укр. і рос. літерату¬ 
рах. 
Те.: Твори, т. 1—5. К., 1957; Поетичні 
твори. К., 1959. 
Літ.: Зубков С. Д. Євген Павлович 
Гребінка. К., 1962. С. Д. Зубков. 

ГРЕБІНКА — місто Полт. обл. 
УРСР, райцентр, на р. Гнилій 
Оржиці (бас. Дніпра). Залізнич. ву¬ 
зол. Засн. 1895 під час будівництва 
залізниці Харків — Київ. Названа 
на честь укр. письменника Є. П. 
Гребінки — уродженця ближнього 
хутора Убіжище (тепер с. Мар’я¬ 
нівка). В січні 1905 відбувся заг. 
страйк залізничників Г. Рад. вла¬ 
ду в Г. встановлено в січні 1918. 
3 1959 Г.—місто. Підприємства по 
обслуговуванню залізнич. транс¬ 
порту (локомотивне й вагонне де¬ 
по), цегельня, пром. комбінат, хар¬ 
чосмакова ф-ка, райсільгосптех- 
ніка, комбінат побутового обслуго¬ 
вування. 7 загальноосвітніх, муз. 
та спортивна школи, 4 лік. закла¬ 
ди, в т. ч. 2 лікарні. Будинок куль¬ 
тури, 2 кінотеатри. 5 б-к, краєзнав¬ 
чий музей. 

ГРЕБІНКИ — селище міського ти¬ 
пу Васильківського р-ну Київ. обл. 
УРСР, за 12 км від залізничної 
ст. Устимівка. 8,1 тис. ж. (1978). 
Цукр., комбікормовий, молоч¬ 
ний з-ди, з-д «Цукропроммехані- 
зація», виробниче відділення рай- 
сільгосптехніки, дослідно-вироб¬ 
ниче г-во Всесоюзного н.-д. ін-ту 
цукр. буряків, будинок побуту. 
4 заг.-освітні та музична школи; 
4 лік. заклади, у т. ч. лікарня. Бу¬ 
динок культури, 2 клуби, 2 б-ки. 
Засн. на поч. 17 ст. 

ГРЕБҐНКІВСЬКИЙ РАЙОН — у 
пн.-зх. частині Полтавської обл. 
УРСР. Утворений 1935. Пл. 0,6 тис. 
км2. Нас. 30,1 тис. чол. (1978). У 
районі — 42 населені пункти, під¬ 
порядковані міській та 11 сільс. 
Радам нар. депутатів. Центр — 
м. Гребінка. Г. р. лежить у межах 
Придніпровської низовини. Покла¬ 
ди торфу. Річки: Гнила Оржиця 
та Сліпорід (бас. Дніпра). Грунти 
чорноземні. Розташований у лісо¬ 
степовій зоні. Найбільші підпри¬ 
ємства: гребінківські локомотив¬ 
не й вагонне депо, харчосмакова 
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Є. П. Гребінка. 

МАЛОРОСС1ЙСКІЯ 

ПГИКА4КН 

І. />«*'«*«. 

( АИЬТП»1 ,Г£У« Г Ч 

Є. П. Гребінка. «Мало- 
росснйские приказки». 
Титульна сторінка дру¬ 
гого видання. 

Л. К. Гребеш». 
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Гребінник звичайний: 
1 — нижня частина рос¬ 
лини; 2 — суцвіття; 
З — частина суцвіття. 

Грегарини: 1 — Согу- 
сеііа агтаїа; 2— ЬорЬо- 
гЬупсЬиз іпзібпіз; 3 — 
ЗіуІосерЬаІиз Іопвісої- 
*із. 

Суцільний п’ятилопа¬ 
тевий гребний гвинт. 

ф-ка, промкомбінат, Мар'янівсь- 
кий ремонтний з-д. Працює ком¬ 
бінат побутового обслуговування 
(м. Гребінка). С. г. району спеціа¬ 
лізується на вирощуванні ози¬ 
мої пшениці, цукр. буряків, куку¬ 
рудзи, соняшнику, картоплі та 
вироби, м'яса, молока і яєць. У 
Г. р.— 10 колгоспів, радгосп, рай- 
сільгосптехніка. Залізничний ву¬ 
зол Гребінка, залізничні станції — 
Мар'янівка і Писарщина. Авто¬ 
шляхів—174 км, у т. ч. з твердим 
покриттям — 98 км. У районі — 31 
заг.-освітня, музична та спортивна 
школи, 29 лік. закладів, у т. ч. 
2 лікарні. 11 будинків культури, 17 
клубів, 2 кінотеатри, ЗО кіноуста¬ 
новок, 29 б-к, краєзнавчий музей 
(Гребінка). У с. Мар'янівці Г. р. 
народився укр. і рос. письменник 
Є. П. Гребінка, у с. Кулажин- 
цях — укр. фольклорист і етно¬ 
граф О. В. Марковий, у с. Бере¬ 
зівці — укр. рад. композитор 
М. Т. Коляда. В Г. р. видається 
газ. «Серп і молот» (з 1935). 

М. І. Кадура. 

ГРЕБІННИК (Супо5иги$) — рід 
одно- й багаторічних трав’янистих 
рослин родини злакових. Суцвіт¬ 
тя — густа, однобічна колосовидна 
волоть, складається з неплідних і 
плідних колосків. 5 видів, пошир, у 
помірній смузі Європи і Азії, Пн. 
і Пд. Африки. В СРСР — 3 види, 
3 них в УРСР — 2. Найпоширені¬ 
ший Г. звичайний (С. сгіз- 
іаЬиз) — багаторічний нещільно- 
кущовий злак з тонкими гладень¬ 
кими стеблами. Росте на луках, 
узліссях і лісових галявинах. Кор¬ 
мова рослина. 
ГРЕБІНСЬКИЙ Сергій Оресто 
вич [н. 21.IX (4.Х) 1905, м. Ферга¬ 
на Узб. РСР] — український рад. 
фізіолог рослин, професор (з 1944), 
заслужений діяч науки УРСР (з 
1961). Член КПРС з 1940. Закін¬ 
чив Ленінгр ун-т (1935). З 1945 
почав працювати у Львів, ун-ті. 
Праці з питань радіаційної фізіо¬ 
логії та біохімії рослин. Всташ> 
вив гол. біохім. закономірності 
пристосування рослин до гір¬ 
ських умов, дослідив біохімію 
каучуко- й ефіроносів, розробив 
способи радіостимуляції росту 
рослин. 
ГРЕБІНЬ Аврам Родіонович (8. 
XI 1878, с. Березна, тепер смт 
Менського р-ну Черніг. обл.— 27. 
XII 1961, с. Дмитрівна, тепер 
Менського р-ну Черніг. обл.) — 
український рад. лірник. На 21-му 
році життя осліп. Оволодів мис¬ 
тецтвом гри на лірі й скрипці. 
Учень Т. М. Пархоменка. У 1905— 
06 поширював революц. л-ру. В 
репертуарі Г. були нар. думи, 
істор. і ліричні пісні («Про Мару¬ 
сю Богуславку», «Про самарських 
братів», «Смерть козака-бандурни- 
ка» та ін.), твори на слова Т. Шев¬ 
ченка та пісні, присвячені поетові. 
Літ.: Полотай М. П. Лірник Аврам 
Гребень — народний музика. «Народ¬ 
на творчість та етнографія», 1958, № 4. 

ГРЄБЛЯ — гідротехнічна спору¬ 
да, яка перегороджує річку або 
інший водотік, створюючи напір 
води. Є звичайно осн. частиною 
гідровузла. За напором — різни¬ 
цею рівнів води перед спорудою (у 
верхньому б’єфі) і за нею (у ниж¬ 
ньому б’єфі) — Г. поділяють на 

низьконапірні (до 10 м), середньо- 
напірні (від 10 до 40 м) і високо- 
напірні (понад 40 м). За водогосп. 
значенням Г. бувають водопідйом¬ 
ні (утворюване ними водосховище 
не виходить за межі старого річи¬ 
ща) й водосховищні (водосховище 
розливається по заплаві, що забез¬ 
печує регулювання стоку води). 
Розрізняють Г.: глухі (водострим- 
ні), в яких немає отворів для про¬ 
пускання води і які не пристосо¬ 
вані для переливання води через 
гребінь споруди; водоскидні (див. 
Водоскидна споруда, Водозливна 
гребля) й комбіновані. За конст¬ 
руктивною ознакою розрізняють 
аркові греблі, гравітаційні греблі, 
контрфорсні греблі та консольні 
греблі. На невеликих судноплав¬ 
них річках споруджують і розбір¬ 
ні Г. (напр., з поворотними ферма¬ 
ми) з низькою основою (флютбе¬ 
том). Такі Г. практично підпира¬ 
ють воду у верхньому б’єфі верх¬ 
ньою частиною — затворами. Під 
час паводку затвори укладають на 
флютбет, відкриваючи суднам і 
плотам шлях через Г. За осн. ма¬ 
теріалом, з якого зводять Г., роз¬ 
різняють бетонні• греблі, залізо¬ 
бетонні греблі, земляні греблі, 
кам'яні греблі та дерев'яні греблі. 
Вибір типу Г. залежить від при¬ 
значення, місцевих умов (кліматич¬ 
них, геологічних, топографічних, 
гідрологічних) тощо. 

М. М. Бгляшівський. 

ГРЕБНЙЙ ГВИНТ — пристрій, 
що обертається у воді судновим 
двигуном і створює рушійну силу; 
різновид суднового рушія. Склада¬ 
ється з маточини й лопатей (двох, 
трьох і більше) з гвинтовою по¬ 
верхнею. Розрізняють Г. г. (мал.) 
суцільні (лопаті виготовлені ра¬ 
зом з маточиною), зі знімними і з 
поворотними лопатями (т. з. Г. г. 
регульованого кроку). Виготовля¬ 
ють їх з латуні, бронзи, чавуну, 
сталі або пластмаси. Розміщують 
звичайно в кормовій частині судна. 
Г. г. трансп. машин-«амфібійу 
може діяти і в повітр. середовищі. 
ГРЕГАРЙНИ (Сгедагіпіпа) — під¬ 
клас паразитичних безхребетних 
тварин класу споровиків. Тіло 
(довж. 10 мкм —16 мм) видовжене, 
червоподібне, зрідка кулясте; 
вкрите кутикулою. На передньому 
кінці в більшості видів Г. є спец, 
апарат — епімерит, за допомогою 
якого Г. прикріплюються в кишеч¬ 
нику або порожнині тіла живителів 
(переважно членистоногих та кіль¬ 
частих червів). Розмноження: ста¬ 
теве; відоме також чергування не¬ 
статевих поколінь з статевим. Бл. 
500 видів, поширених у всьому 
світі. О. П. Маркевич. 

ГРЄГОРІ (Сге£огу) Джеймс (1638, 
Абердін — 1675, Едінбург) — шот¬ 
ландський математик і астроном, 
член Лондон, королівського т-ва (з 
1668). Автор одного з перших про¬ 
ектів дзеркального телескопа. Роз¬ 
робив спосіб обчислювання площі 
сектора круга, гіперболи та еліп¬ 
са', з цим пов’язана його спроба до¬ 
вести, що обчислювання оберне¬ 
них тригонометричних функцій 
і логарифмічних функцій не можна 
звести до алгебр, операцій. Майже 
одночасно з І. Ньютоном і неза¬ 
лежно від нього одержав Ньютона 

біном; ще 1671 користувався ря¬ 
дом, що його згодом названо Тейло- 
ра ряд. Знайшов (1668) формулу 
наближеного інтегрування, яку 
пізніше вивів і англ. математик 
Т. Сімпсон (1710—61). 
ГРЕГУАР (Оге£оіге) Анрі (21.111 
1881, Гюї — 28.IX 1964, Брюссель) 
— бельгійський еллініст, візанти¬ 
ніст і славіст. З 1935 був директо¬ 
ром Ін-ту слов. і сх. філології та 
історії Брюссельського ун-ту, з 
1946 керував Візантинознавчим і 
новогрец. ін-том у Брюсселі. Пра¬ 
ці з візантійської л-ри, яку Г. до¬ 
сліджував у зв’язках з ін. л-рами, 
зокрема з давньоруською («Діге- 
ніс Акріт», 1942, та ін.); видавав 
літ. і істор. пам’ятки. 
ГРЕЗ (Огеихе) Жан-Батіст (21. VIII 
1725, Турню, Бургундія — 21. III 
1805, Париж) — французький жи¬ 
вописець. Навчався в Ліоні (1745— 
50) й Парижі. В 50—60-х рр. 18 ст. 
створив ряд жанрових картин 
(«Читання біблії», 1755; «Сільські 
заручини», 1761; «Паралітик», 
1763, ДЕ), в яких відобразив мо¬ 
ральну перевагу представників 
третього стану над дворянством. 
Пізніші твори Г. позначені сен¬ 
тименталізмом («Дівчина з пташ¬ 
кою», «Дівчинка в сірому», Київ, 
музей зх. та сх. мистецтва, та ін.). 
Літ.: Каменская Т. Д Жан-Батист 
Грез. Л., 1947. 
ГРЕЗЕ Володимир Миколайович 
[н. 26.XI (9.XII) 1915, Москва] — 
український рад. гідробіолог, чл.- 
кор. АН УРСР (з 1967). Член 
КПРС з 1966. Закінчив Харків, 
ун-т (1939). Працює в галузі 
мор. і прісноводної гідробіології, 
зокрема розробляє питання бі¬ 
ологічної продуктивності. Про¬ 
вів різноманітні дослідження про¬ 
дуктивності, біол. структури, тро^ 
фічних зв’язків у біоценозах товщі 
води (пелагічних) у Середземному 
м. та в тропічній зоні Атлантичного 
ок. Запропонував ряд методів ви¬ 
значення вторинної продукції в по¬ 
пуляціях тварин, на основі яких 
провадять розрахунки відтворення 
кормової бази риб. Нагороджений 
орденами Трудового Червоного 
Прапора, «Знак Пошани», меда¬ 
лями. Ю. П. Зайиев. 
ГРЕЙ (Сгау) Джон (1798 — 1850) 
— англійський дрібнобурж. еконо¬ 
міст, соціаліст-утопіст, послідов¬ 
ник Р. Оуена. В своїх працях вик¬ 
ривав капіталістичну експлуата¬ 
цію, стверджував, що продуктивні 
класи одержують лише незначну 
частину продукту своєї праці, реш¬ 
ту привласнюють непродуктивні 
класи. Захищав дрібну приватну 
власність, засновану на особистій 
праці. На противагу Р. Оуену. 
який вимагав усуспільнення ви¬ 
роби. й розподілу, план Г. щодо 
організації суспільства обмежував¬ 
ся вимогами усуспільнення обміну. 
ГР£ЙДЕР(англ. дгасіег, від £габе— 
нівелювати) — землерийно-транс¬ 
портна машина, якою планують і 
профілюють земляні насипи, пере¬ 
мішують і розрівнюють грунт, до- 

Причіпний грейдер 
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рожньобудівельні матеріали тощо. 
Розрізняють Г. (мал.) причіпні й 
самохідні, або автогрейдери. Осн. 
робочий орган Г.— поворотний від¬ 
вал криволінійного профілю з но¬ 
жами, що ріжуть грунт (довж. від¬ 
валу 2,5—4,5 м). Допоміжні орга¬ 
ни — розпушувач і бульдозерний 
відвал. 
грЕйдер-елевАтор — земле¬ 
рийно-транспортна машина з по¬ 
хилим стрічковим транспортером 
(елеватором). Під час руху Г.-е. 
(мал.) грунт, зрізаний ножем сфе- 

Напівпричіпний грейдер-елеватор: 1 — 
ніж; 2 — двигун стрічкового транспор¬ 
тера: 3 — стрічковий транспортер 

ричної або сідлоподібної форми 
діаметром 600—1000 мм, перемі¬ 
щується транспортером (довж. 
8—15 м) убік від напряму руху в 
насип або в транспорт, засоби. Є 
й Г.-е. з кидальником, що відкидає 
грунт на віддаль до 10—15 м. 
Розрізняють Г.-е. причіпні, напів- 
причіпні й самохідні. Продуктив¬ 
ність Г.-е. 500—1600 м3/год. їх зас¬ 
тосовують при зведенні насипів і 
дамб, копанні каналів тощо. 
ГРЕЙЗЕН (нім. Сгеі$еп) — крис¬ 
талічна гірська порода, що скла¬ 
дається гол. чин. з кварцу і світлих 
слюд — лепідоліту й мусковіту. 
Нерідко містить вкрапленості цін¬ 
них рудних мінералів (каситери¬ 
ту, вольфраміту, танталіту то¬ 
що) в таких кількостях, що їх 
доцільно добувати. Утворюється 
Г. внаслідок гідротермальних 
змін гранітних порід. Часто заля¬ 
гає по периферії рудних жил і є 
розшуновою ознакою їх. 
ГРЕЙПФРУТ (Сі1ги$ рагасіі$і) — 
вічнозелене плодове дерево роду 
цитрус родини рутових, заввишки 
до 15 м. У дикому стані Г. невідо¬ 
мий. Широко культивується в 
США, Єгипті та ін. країнах. В 
СРСР вирощують у субтропічних 
районах. Плодоносить на гілках 
поточного року. Плоди Г. великі, 
поодинокі або в гронах, соковиті, 
запашні, гіркувато-солодкі, мають 
тонізуючі властивості, поліпшують 
травлення, збуджують апетит; їх 
споживають свіжими й переробле¬ 
ними (соки, варення, консерви). 
Плодоносить на 3—5-й рік. Серед¬ 
ня врожайність 200—300 плодів 
з дерева. Іл. с. 152. 
ГРЕЙФЕР (нім. Сгеіїег, від §геі- 
Геп — хапати) — вантажозахват¬ 
ний пристрій, навішуваний на ван¬ 
тажопідйомні машини й екскавато¬ 
ри. Осн. частиною Г. (мал.) для 
сипких матеріалів є дво- або кіль- 
кащелепний ківш. Найпоширені¬ 
ші двощелепні Г. місткістю 0,8— 
1,2 м3. Різновидом Г. є захватні 
пристрої для довгомірних або ве- 
ликокускових матеріалів та де¬ 
яких вантажів. 

ГРЕК Григорій (Болгарин; р. н. 
невід., Болгарія — п. 1473) — ки¬ 
ївський митрополит (1458—73). В 
1452 втік з Києва до Рима і став 
прихильником підкорення право¬ 
славної церкви папській владі. В 
1458 Г. повернувся до Києва й за 
допомогою лит. князів був наста¬ 
новлений київ, митрополитом. Про¬ 
те спроби Г. привернути пра¬ 
вославне населення України до 
унії з католицькою церквою не вда¬ 
лися. В 1469 Г. порвав зв'язки з 
Ватіканом і визнав церк. владу 
православного константинопольсь¬ 
кого патріарха. 
ГРЕК Данило (Д. Калугер, Д. Олі- 
веберг; рр. н. і см. невід.) — посол 
Б. Хмельницького до Швеції. За 
походженням грек. Був ченцем. 
Емігрував з Греції на Україну. В 
1655 за дорученням Б. Хмельни¬ 
цького вів переговори з швед, уря¬ 
дом про спільну боротьбу проти 
Польщі. Влітку 1657 за згодою 
Б. Хмельницького перейшов на 
службу до Швеції і був її резиден¬ 
том у Молдавії, де намагався схи¬ 
лити молд. уряд до союзу з Укра¬ 
їною, спрямованого проти шляхет. 
Польщі і Крим, ханства. 
ГРЕКИ (самоназва — елліни) — 
нація, основне населення Греції. 
Живуть також на о. Кіпр, в Єгипті, 
Італії, Албанії, СРСР (переваж¬ 
но в Донецькій і Кримській обл., 
Груз. РСР і Краснодарському 
краї), Канаді, Австралії, США та 
ін. країнах. Заг. чисельність — 
11,0 млн. чол. (1977). Мова —но¬ 
вогрецька (див. Грецька мова). За 
релігією — православні. Г.— на¬ 
род з багатовіковою історією (див. 
Греція Стародавня). Давньогрец. 
народність почала складатися на 
поч. 2-го тис. до н. е. після пере¬ 
селення на Балкан, п-ів протогрец. 
племен — ахейців та іонійців, а в 
12 ст. до н. е. — дорійців, які аси¬ 
мілювали автохтонне населення 
(пеласгів та ін.). В епоху грец. 
колонізації (8—6 ст. до н. е.) ви¬ 
никла самоназва «елліни». За се¬ 
редньовіччя на основі еллінської 
народності за участю валахів, сло¬ 
в’ян (6—7 ст.), албанців (13— 
15 ст.) сформувалася новогрецька 
народність4. У 19 ст. склалася грец. 
нація. Осн. заняття Г.- селян — 
землеробство (вирощують вино¬ 
град, тютюн, оливки, цитрусові, 
зернові), в гірській місцевості — 
скотарство, на узбережжі — риба¬ 
льство. Розвинуті й кустарні про¬ 
мисли (килимарство, золотошвей- 
на справа, різьблення на дереві, 
гончарство). Значна частина Г. 
працює в пром-сті, торгівлі, на 
транспорті. Про історію, економіку 
й культуру Г. див. Греція. 

М. Б. Греков. У загін до Будьонного. 
1923. Державна Третьяковська галерея 
в Москві. 

грЕко-бактрГйське ЦАРСТ¬ 
ВО — рабовласницька держава на 
території Середньої Азії, Афгані¬ 
стану і Пн.-Зх. Індії (бл. 250—140 
або 130 до н. е.). Виникла в резуль¬ 
таті відокремлення від держави 
Селевкідів середньоазіатських об¬ 
ластей. Засновником Г.-Б. ц. був 
селевкідський намісник Бактрії 
Діодот, який проголосив себе ца¬ 
рем. У 230—200 до н. е. в Г.-Б. ц. 
царював кол. правитель Согду 
Евтідем. За правління Евтідема і 
його сина Деметрія Г.-Б. ц. досяг- 
ло найбільших розмірів. У 190— 
180 до н. е. до складу держави вхо¬ 
дили, крім Бактрії, Согду й Мар- 
гіани, сучас. Афганістан, прикор¬ 
донні області Сх. Ірану та провін¬ 
ції Пн.-Зх. Індії. Бл. 175'до н. е. 
розпалося на Г.-Б. ц. і Греко-Індій- 
ське царство. Тоді ж у Бактрії 
підняв повстання й захопив владу 
воєначальник Евкратід. За його 
правління Г.-Б. ц. почало занепа¬ 
дати. За царювання Геліокла — си¬ 
на Евкратіда—Г.-Б. ц. захопили 
масагети і між 140—130 до н. е. 
Г.-Б. ц. перестало існувати. На 
його місці виникло Кушанське 
царство. В екон. і культурному 
відношеннях Г.-Б. ц. було однією 
з високорозвинутих д-в того часу. 
Осн. заняття населення — земле¬ 
робство, скотарство, особливо ко¬ 
нярство. Високого розвитку досяг- 
ли ремесла: ювелірна справа, гон¬ 
чарство, ткацтво та ін. Найбіль¬ 
шими містами були Бактра (Балх), 
Мараканда (Самарканд), Демет- 
ріас (Термез). Через Бактрію про¬ 
ходили торг, шляхи в Іран, Індію, 
Китай. У Г.-Б. ц. поряд з рабо¬ 
власництвом існувала сільс. гро¬ 
мада з землероб, населенням. Бу¬ 
ла сильна армія. В культурі, мис¬ 
тецтві й релігії Г.-Б. ц. перепліта¬ 
лися місцеві, Іран, і грецькі риси 
з кит. та індійськими впливами. 
Літ.: Всемирная история, т. 2. М., 
1956; Очерки истории СССР. Перво- 
бьітно-общинньїй строй и древнейшие 
государства на территории СССР. 
М., 1956. Е. В. Максимов. 
ГРЕКОВ Борис Дмитрович [9 (21). 
IV 1882, Миргород, тепер Полтав. 
обл.— 9.IX 1953, Москва] — рад. 
історик і громад, діяч, акад. АН 
СРСР (з 1935), член ряду іноз. 
академій. У 1907 закінчив Моск. 
ун-т. Викладав у вузах (з 1910), 
професор Ленінгр. і Моск. ун-тів. 
З 1937 — директор Ін-ту історії АН 
СРСР, одночасно 1944—46 — ди¬ 
ректор Ін-ту історії матеріальної 
культури, 1947—51 — директор 
Ін-ту слов’янознавства. Розробляв 
питання історії слов’ян, Давньої 
Русі, історії рос. селянства, істо¬ 
ріографії, джерелознавства. Довів, 
що сх. слов’яни перейшли від об¬ 
щинного ладу до феодального, 
минувши рабовласницьку форма¬ 
цію; що Київська Русь була спіль¬ 
ною колискою рос., укр. і біло¬ 
рус. народів. Заст. голови Рад. 
к-ту захисту миру (з 1951). Наго¬ 
роджений 2 орденами Леніна, ін. 
орденами. Держ. премія СРСР. 
1943, 1948, 1952. 
Те.: Избранньїе трудьі, т. 1—4. М., 
1957 — 60; Укр. пере к л - Київ¬ 
ська Русь. К., 1951. 
ГРЕКОВ Митрофан Борисович [до 
1911 — Мартищенко Митрофан 
Павлович; 3 (15).VI 1882, хутір 
Шарпаєвка. тепер Ростов, обл.— 

ГРЕК» 

Б. Л. Греков 

М. Б. Греков. 

Ж.-Б. Грез. Дівчинка в 
сірому. Київський му¬ 
зей західного та східно¬ 
го мистецтва. 

Грейфер. 
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ГРЕКО- 
КАТОЛИЦЬКА 
ЦЕРКВА 

Герб Гренади. 

ГРЕНАДА 

Площа — 344 км* 

Населення — 
110 тис. чол. (1976) 

Столиця — 
м. Сент-Джорджес 

Грейпфрут. 
Гілка з плодами. 

Грена: 1 — загальний 
вигляд зимуючої грени; 
2 — яйце; З — мікро- 
аілярний апарат. 

27.XI 1934, Севастополь] — росій¬ 
ський рад. живописець-баталіст. 
Навчався в Одес. худож. уч-щі 
(1898—1903) у К. Костанді і 
Г. Ладиженського та в петерб. АМ 
(1903—1911) в І. Рєпіна і Ф. Рубо. 
Член АХРР (1925—29). З 1918 жив 
і працював у Новочеркаську (тепер 
там будинок-музей Г.), з 1931 — у 
Москві. Г.— учасник громадян, 
війни, в його картинах відображе¬ 
но бої й походи 1-ї Кінної армії. 
Твори: <У загін до Будьонного* 
(1923), «Тачанка* (1925), «Кавале¬ 
рійська атака* (1927), «Бій під 
Єгорлицькою* (1928—29), «Сурма¬ 
чі Першої Кінної* (1934) та ін. 
Багато картин Г. зберігаються в 
ДТГ. Г. належить ініціатива ство¬ 
рення' перших рад. діорам і пано¬ 
рам (<Взяття Ростова*, 1929; ес¬ 
кізи до діорам «Штурм Перекопу*, 
1931, та« Оборона Царицина*, 1933). 
Ім’я Г. присвоєно Студії військ, 
художників (1935) та Одес. худож. 
уч-щу. АМ СРСР щороку (з 1966) 
присуджує медалі ім. Трекова за 
кращі твори на військово-патріо¬ 
тичні теми. Іл. див. також до ст. 
Батальний жанр, т. 1, с. 368—369. 
Літ.: Халаминский Ю. Митрофан Бо¬ 
рисович Греков. М., 1956; Тимошин 
Г. А. Митрофан Борисович Греков. 
М., 1961; М. Б. Греков в воспомина- 
ниях современников. Л., 1966. 

В. А. Афанасьев. 
ГРЄКО-КАТОЛЙЦЬКА цЄрк- 
ВА — християнська церква, що 
виникла в 16—17 ст. на зх.-укр. і 
зх.-білорус. землях внаслідок ук¬ 
ладення унії між католицькою й 
місц. православною церквами.Див. 
Уніатська церква. 
гр£ко-католйцькі ДУХОВ¬ 
НІ СЕМІНАРІЇ — виховно-нав- 
чальні заклади, які готували свя¬ 
щеннослужителів для уніатської 
церкви. Існували Перемишльська 
(засн. між 1700—13), Ужгородська 
(1767), Львівська (1779) і Станісла- 
вська (1907) семінарії. Навчання 
тривало від Ідо 8 років. Система 
навчання й виховання нагадувала 
єзуїтську (див. Єзуїтські школи). 
ГРЕКО-ПЕРСЬКІ ВГЙНИ (500— 
449 до н. е.) — війни грецьких 
міст-держав проти агресії персько¬ 
го царства Ахеменідів. Приводом 
до Г.-п. в. була підтримка в 500 до 
н. е. Афінами й Еретрією (на 
о. Евбея) повстання грец. міст на 
узбережжі Малої Азії проти перс, 
панування. Внаслідок першого по¬ 
ходу в Грецію 492 до н. е. перси 
зайняли Фракію. Друге вторгнен¬ 
ня персів у Грецію 490 до н. е. 
закінчилося їхньою поразкою біля 
Марафона. В 480 до н. е. перс, 
військо на чолі з Ксерксом, зни¬ 
щивши біля Фермопіл загін з 300 
спартанців під командуванням ца¬ 
ря Леоніда, вдерлося в Серед. 
Грецію, спустошило Аттіку, Бео- 
тію, зруйнувало Афіни. Проте того 
самого року перс, флот зазнав по¬ 
разки оіля о. Саламін. У 479 до 
н. е. греки здобули перемогу на су¬ 
ші (під Платеями) й на морі 
(біля мису Мі кале). Воєнні дії бу¬ 
ло перенесено з тер. Греції в район 
Егейського м. і в Малу Азію. Піс¬ 
ля перемоги грец. війська 449 до 
н. е. біля м. Саламін (о. Кіпр) 
було укладено т. з. Калліїв мир, 
за яким Персія позбавлялася воло¬ 
дінь в Егейському м., навколо 
Мармурового м., Босфору й ви¬ 

знавала незалежність грец. полісів 
Малої Азії. 
ГРЕНА (франц. §гаіпе, букв.— 
сім’я, насінина) — яйця метелика 
шовкопрядів. З Г. виводять гусінь, 
яка при заляльковуванні утво¬ 
рює шовковисті кокони, з яких ви¬ 
робляють натуральний шовк. Роз¬ 
мір Г., форма й забарвлення зале¬ 
жать від виду шовкопряда. Г. 
шовковичного шовкопряда оваль¬ 
на, трохи сплюснута, солом’яно- 
жовтого кольору, в діаметрі 
1,5 мм. На звуженому кінці яйця 
є мікропілярний апарат, крізь 
який проникають сперматозоїди. 
За період яйцекладки самка від¬ 
кладає 400—800 яєць масою 0,25— 
0,75 мг кожне. Г. дубового шов¬ 
копряда більша — маса яйця 7— 
8 мг; колір сірувато-бурий. Збе¬ 
рігають Г. при т-рі 2—4° й від¬ 
носній вологості повітря 60—70%. 
Див. також Гренаж. 
ГРЕНАДА — держава на о. Гре¬ 
нада і ряді інших островів у групі 
Малих Антільських о-вів у Кариб¬ 
ському м. 
Населення — гол. чин. негри й му¬ 
лати. Офіц. мова — англійська. 
Державний лад. Г.— конституцій¬ 
на монархія, що входить до складу 
Співдружності, очолюваної Ве¬ 
ликобританією. Глава д-ви — англ. 
король (королева), якого представ¬ 
ляє призначуваний ним генерал- 
губернатор. За конституцією Гре¬ 
нади діє парламент у складі па¬ 
лати зборів (15 депутатів, що оби¬ 
раються населенням строком на 
5 років) і сенату (13 членів, що при¬ 
значаються генерал-губернатором ). 
З березня 1979 владу фактично 

здійснює революц. рада, очолювана 
прем’єр-міністром. В. Н. Денисов. 
Природа. Острови вулканічно¬ 
го походження, гористі (вис. до 
840 м). Клімат субекваторіальний, 
морський. Пересічна річна т-ра 
повітря бл. +26°. Опадів понад 
1500 мм на рік. Переважають во¬ 
логі тропічні вічнозелені ліси. 
Історія. Корінне населення—інді¬ 
анці, майже винищені колон зато¬ 
рами. Острів відкрив 1498 X. Ко¬ 
лу мб. У 1650 Г. відійшла до 
Франції. За Версальським мир¬ 
ним договором 1783 — брит. коло¬ 
нія. В 1967 Великобританія прого¬ 
лосила її «д-вою, асоційованою з 
метрополією*. В 1974 Г. стала не¬ 
залежною. З 1967 при владі пере¬ 
бував уряд Об’єднаної лейборист¬ 
ської партії, що проводив дикта¬ 
торську антинар. політику 13.1II 
1979 внаслідок держ перевороту 
влада перейшла до революцій¬ 
ної ради 3 1974 Г. — член ООН. 
Г. входить до Карибського спів¬ 
товариства та Організації аме¬ 
риканських держав. 
Політичні партії, профспілки. 
«Новий об'єднаний похід за добро¬ 
бут, освіту й визволення*, засн 
1973. Правляча з 1979 коаліція. 
Рада профспілок Грена¬ 
ди, засн. 1955.Входить до МКВП. 
Господарство. Основа економі¬ 
ки — с. г. Гол. експортні культури 
(збір, тис. т, 1976): мускатний го¬ 
ріх — 2 (бл. третини світового 
вироби.), банани — 14, цукр. трос¬ 
тина — 6, какао — 3. Плантації 
кокосової пальми, цитрусових, ба¬ 
вовнику, кави та ін. тропічних 
культур. Розводять велику рогату 

ГРЕКО-ПЕРСЬКІ ВІЙНИ (500-449 рр. до н. е.) 
75 0 75 
І ..і. * І і 1_І_І 

Приблизні кордони держави 
Ахеменідів на 500 р до н. е. 

Малоазійські міста, шо пов¬ 
стали проти перського пану¬ 
вання в 500-493 рр. до н. е. 

Грецькі держави, що визнали 
залежність від Персії 
в 492-480 рр до н. е. 
Території, що звільнилися від 

Походи греків Походи персів 

на допомогу повсталим _ на чолі з Мардоніем 
містам у 500 р. до н. е. ^ -І-* у 492 р до н. е. 

■ в 479 р до н е. 
_ на чолі з Датісом і Арта- 

.. в 478 Р яо н е- ферном у 490 р до м е. 

X «М на чолі зі Ксерксом 
у 480 о де н е. 



худобу, свиней. Пром-сть представ¬ 
лена невеликими підприємствами 
по переробці с.-г. продукції. Ви¬ 
роби. електроенергії — 25 млн. 
кВт год (1975). Велике значення 
для економіки країни має іноз. 
туризм. 3-ць у Г. немає. Автошля¬ 
хів — 923 км. Гол. мор. порт і ае¬ 
ропорт — Сент-Джорджес. З Г. ви¬ 
возять мускатний горіх, банани, 
какао; ввозять прод. і пром. това¬ 
ри, трансп. засоби, паливо тощо. 
Гол. торг, партнери — Великобри¬ 

танія та ін. країни ЄЕТ, а також 
США. Грош. одиниця —східно- 
карибський долар. 2,7 східнокариб- 
ського долара = 1 дол. США (сі¬ 
чень 1977). 
Освіта. Система освіти в Г. 
склалася під впливом англійської. 
Запроваджено обов’язкове безплат¬ 
не навчання дітей віком від б до 
14 років. Викладання англ. мовою. 
Поряд із держ. існують приватні 
школи. Строк навчання в поч. шко¬ 
лі — 7, у серед.— 7 (5 + 2) років. 
У 1973/74 рр. в поч. школах налі¬ 
чувалося 29 тис. учнів, у серед, 
школах, профес.-тех. і пед. уч- 
щах — 5,4 тис. Вузів у країні не¬ 
має. У Сент-Джорджесі діє філіал 
заочних курсів Вест-Індського уні¬ 
верситету (м. Кінгстон на Ямайці). 

В. 3. Клепиков. 
ГРЕНАДЕРИ (франц. §гепасііегз, 
від дгепабе — граната) — рід пі¬ 
хоти в європ. арміях 17—20 ст. 
Спочатку Г. наз. солдат-гранато- 
метників. У кін. 17 ст. в усіх європ. 
арміях формувалися гренадерські 
роти, пізніше — окремі частини. 
В Росії гренадерські частини ство¬ 
рено 1694. В кін. 18 ст. Г. перетво¬ 
рилися на добірні за складом вій¬ 
ська. Формування Г. є в англ. 
гвардії, в армії ФРН. 

Південно-східне узбережжя Гренлан¬ 
дії. 

ГРЕНАЖ (франц. §гаіпа§е) — 
одержання високоякісної грени 
(яєць) від шовковичного шовкопря¬ 
да й дубового шовкопряда. Г. вклю¬ 
чає виведення метеликів, пару¬ 
вання їх, одержання й обробку 
яєць, виявлення хворих самок. В 
СРСР на племінних шовківниць¬ 
ких станціях готують племінну гре¬ 
ну (супереліту й еліту), на гре¬ 
нажних заводах — промислову. Є 
кілька способів виготовлення 
грени: целюлярний, промисловий 
та ін. Целюлярний спосіб 
застосовують здебільшого для 
одержання племінної грени, коли 
метеликів-самок після папільйо- 
нажу (парування) ізолюють по од¬ 
ній у паперові мішечки або комір¬ 
ки, де вони відкладають яйця. При 
промисловому способі ме¬ 
теликів для відкладання грени від¬ 
саджують групами по 50—500 пгг. 
і більше. 
ГРЕНДЖА-ДбНСЬКИЙ Василь 
Степанович (23.IV 1897, с. Волове, 
тепер смт Міжгір’я, райцентр За¬ 
карпатської обл.— 25.XI 1974, 
м. Братіслава)—український пись¬ 
менник у Чехословаччині. Член 
КПЧ з 1945. У творах 20—30-х 
рр. відобразив тяжке становище 
закарпатських трудящих під соці¬ 
альним і нац. гнітом чес. буржуа¬ 
зії, закликав до боротьби за возз’¬ 
єднання Закарпаття з Рад. Украї¬ 
ною. В деяких творах кінця 30-х 
рр. помітні бурж.-націоналістичні 
впливи. В 1939 був кинутий до 
фашист, концтабору, звідки втік; 
брав участь у антифашист, русі. 
Повоєнна творчість (вірші, по¬ 
вісті, романи, п’єси) присвячена 
відображенню нового життя укр. 
населення Чехословаччини. 
Те.: Тернові квіти полонин. X., 1928: 
Шляхом терновим. К., 1972. 

О. В. Мишанич. 

ГРЕНГВСЬКЕ ПОСЕЛЕННЯ — 
поселення раннього етапу трипіль¬ 
ської культури, досліджене 1947— 
48 на території с. Гренівки (тепер 
у складі с. Л у полового Ульянов¬ 
ського р-ну Кіровоград, обл.). При 
розкопках виявлено залишки на¬ 
земного глинобитного житла, зна¬ 
йдено кам’яну зернотерку та ін. 
знаряддя праці (кам’яні сокири, 
крем’яні скребки), велику посуди¬ 
ну для зберігання зерна, уламки 
чашоподібних посудин (мали виг¬ 
ляд стилізованих антропоморфних 
фігур) та кілька антропоморфних 
глиняних статуеток. 
ГРЕНЛАНДІЯ” — найбільший ост¬ 
рів земної кулі. Лежить біля пн.- 
сх. берегів Пн. Америки, входить 
до складу Данії, користуючись 
внутр. автономією. Омивається 
Пн. Льодовитим і Атлантичним 
океанами. 
Пл. 2176 тис. км2. Нас. бл. 50 тис. 
чол. Бл. 85% Г. вкрито потужним 
(до 3400 м) шаром льоду. На узбе¬ 
режжі, де немає льоду,— плато й 
гірські масиви (г. Гунбйорн, 3700 
м). З корисних копалин є кріоліт, 
графіт, мармур, буре вугілля та 
цинкові, свинцеві й уранові руди. 
Клімат арктичний і субарктичний. 
Березове криволісся, зарості ялів¬ 
цю, луки; на Пн.— мохово-ли¬ 
шайникова тундра. В Г. водяться 
пн. олень, білий ведмідь, песець, 
полярний заєць та ін.; на Пн. 
зберігся вівцебик. 

Г. відкрив бл. 875 ісл. моряк Гунб¬ 
йорн. У 983 в Г. засновано перші 
норманнські колонії (існували до 
15 ст.). В 1721 Данія поновила ко¬ 
лонізацію Г. Після розірвання 
дат.-норв. унії (1814) — дат. ко¬ 
лонія (з 1953 — частина Дат. ко¬ 
ролівства). З 2-ї половини 19 ст. 
Г.— об’єкт експансії США. В 1941 
сюди введено амер. війська (їхнє 
перебування легалізовано дат.- 
амер. угодою «про оборону Г.» 
1951). Дат. парламент вирішив на¬ 
дати Г. автономію з 1.У 1979 
Осн. заняття населення — рибаль¬ 
ство, нвчарство, оленярство, зві- 
роводство. Гол. міста: Готхоб, 
Юліанехоб. Карту див. т. 1, с. 
200—201. 

ГРЕНЛАНДСЬКЕ МйРЕ — ок- 
раїнне море Пн. Льодовитого ок., 
між о-вами Гренландія, Шпіцбер¬ 
ген, Ведмежий, Ян-Майєн та Іс¬ 
ландія. Пл. 1174 тис. км2. Глиб, 
до 5527 м. Т-ра води на поверхні — 
— 1, +2° у лютому, 0°. +6° у серп¬ 
ні. На Зх. Г. м.— холодна Східно- 
Гренландська, на Сх.— тепла 
Шпіцбергенська течії. Часто бува¬ 
ють тумани. Солоність 32—34,5°/00- 
Промисел тюленів; рибальство. 
Гол. порти: Баренцбург (о. Шпіц¬ 
берген), Акурейрі (о. Ісландія). 
ГРЕНЛАНДСЬКИЙ кит, поляр¬ 
ний кит (Ваіаепа шузгісеїиз) — 
морський ссавець родини гладень¬ 
ких китів. Один з найбільших су- 
час. беззубих китів. Довж. тіла 
15—18, іноді до 21 м; голова вели¬ 
ка (1/3 довж. тіла); черево й голо¬ 
ва гладенькі, без поздовжніх боро¬ 
зен; у ротовій порожнині до 400 
довгих (понад 4 м) пластин т. з. 
китового вуса; спинного плавника 
немає; забарвлення переважно сі¬ 
ре, іноді чорне, горло — біле. По¬ 
ширений в арктичних морях, най¬ 
частіше поблизу Чукотського п-ова. 

Гренландський кит. 

Живиться дрібними ракоподібни¬ 
ми й молюсками. В лютому —трав¬ 
ні самка народжує 1 маля. Полю¬ 
вання на Г. к. заборонено з 1946 
Міжнародною конвенцією. 

О. П. Корнєев. 
ГРЕНЛАНДСЬКИМ тюлень, 
лисун (Ра§орЬоса §гоеп1апсііса) — 
ссавець родини справжніх тюленів 
ряду ластоногих. Довж. до 193 см, 
маса до 160 кг. Забарвлення до¬ 
рослих Г. т. жовтувато-біле, на бо¬ 
ках тулуба й на голові темні пля¬ 
ми, малята (більки) чисто білі. По¬ 
ширений в арктичних водах від 
Канадського архіпелагу й п-ва 

Гренландський тюлень. Самки і бі- 
льок 
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ГРЕНЛАНДСЬКИЙ 

ТЮЛЕНЬ 

Гренадери. Обер-офі¬ 
цер (ліворуч). 1812. Ря¬ 
довий лейб-гренадер- 
ського Катеринослав» 
ського полку. 1857. 
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Герб Грепі» 

ГРЕЦІЯ 
Площа — 131,9 тис. км* 

Населення — 
понад 9 млн. чол. (1977) 

Столипя — м. Афіни 

ВИРОБНИЦТВО 
ОЛИВНОВОЇ ОЛІЇ 
(тис. т) 

Лабрадор до Карського м. Живить¬ 
ся ракоподібними, молюсками й ри¬ 
бою. Статева зрілість настає у сам¬ 
ців на 8—9-му, самок — на 4—8-му 
році життя. Самка після 11,5-мі- 
сячної вагітності в лютому — бе¬ 
резні народжує 1 (рідше 2) маля. 
Тривалість життя Г. т. бл. ЗО ро¬ 
ків. Г. т.— об'єкт звіробійного 
промислу (використовується жир, 
шкура, хутро більків). У Білому 
м. корабельний промисел Г. т. за¬ 
боронено. О. П. Корнєєв. 
ГРЕНбБЛЬ — місто на Пд. Сх. 
Франції, адм. центр департаменту 
Ізер. Розташований на р. Ізері в 
оточенні гір. 169,7 тис. ж. (1975). 
Трансп. вузол. Підприємства елект- 
ротех., хім., паперової, легкої 
(переважно текст, і шкіряної) та 
харч, пром-сті. Поблизу міста — 
кілька великих ГЕС. У Г.— ун-т 
(засн. 1339), ін-т ядерних дослід¬ 
жень. Відомий центр туризму, аль¬ 
пінізму й зимових видів спорту 
(в Г. проходили X зимові Олім¬ 
пійські ігри 1968). Архіт. пам'ят¬ 
ки: крипта Сен-Лоран (кін. 8 ст.), 
собор Нотр-Дам (11—13 ст.); церк¬ 
ва Сент-Андре (13 ст.), Палац 
юстиції (15—16 ст.), ратуша (16 
ст.). Серед будівель 20 ст.— Палац 
виставок (арх. К. і Ж. Пруве), Бу¬ 
динок культури (арх. А. Вожен- 
ські), «Крижаний палац» (арх. Р. 
Демартіні, П. Жюнійон), олімпій¬ 
ське містечко (арх. М. Новаріна). 
В Г пар Стендаль. музей його 
імені. Музей красних мистецтв. 
греноскАндія — суходіл, що 
існував у пн. частині Атлантичного 
ок. між Гренландією і Скандіна- 
вією від початку кайнозою до сере¬ 
дини антропогену. Г. відділяла хо¬ 
лодні води Пн. Льодовитого океану 
від теплих вод Атлантичного ок., 
внаслідок чого в Європі, в т. ч. й на 
Україні, клімат був теплим (на ши¬ 
роті Києва в палеогені росли паль¬ 
ми). Поступове зменшення й оста¬ 
точне зникнення Г. було однією з 
причин похолодання клімату в 
Європі. 
ГРЕПП (Сгерр) Улав-Кюрре (6. 
VIII 1879, Бреннесунн, пров. 
Гельгеланд — 15.VIII 1922, Осло) 
— діяч норвезького робітн. руху. 
Член Норв. робітн. партії (НРП) 
з кінця 90-х рр. 19 ст. З 1912 — 
член ЦК НРП, в якому представ¬ 
ляв революц. ліву, найближчу до 
революц. марксизму, групу. З 1918 
— голова НРП. Сприяв входжен¬ 
ню 1919 НРП в Комінтерн. З 1919 
— член Виконкому Комінтерну. 

Гренобль. Вид частини міста. 

ГРЕСІВСЬКИЙ — селище місь¬ 
кого типу Крим. обл. УРСР, під¬ 
порядковане Залізничній райраді 
м. Сімферополя, на р. Салгирі, за 
8 км від Сімферополя. 6,5 тис. ж. 
(1977). Сімферопольська ДРЕС ім. 
В. І. Леніна, з-д залізобетонних 
виробів тощо. Засн. 1962. 
ГРЕЦГНГЕР Борис Євгенович (н. 
23.VI 1927. Дніпропетровськ)— ук¬ 
раїнський рад. вчений у галузі гір¬ 
ничої справи, доктор тех. наук (з 
1975). Член КПРС з 1956. Закінчив 
(1949) Дніпроп. гірничий ін-т. Пра¬ 
цював на комбінаті «Сахалінвугіл- 
ля» (1949—57), з 1962 — в Ін-ті гео- 
тех. механіки АН УРСР. 
Осн. праці присвячені досліджен¬ 
ню аерогазодинамічних процесів у 
вугільних шахтах, в атмосфері 
яких є багато газу, й підвищенню 
ефективності провітрювання виїм¬ 
кових ділянок таких шахт. Держ. 
премія УРСР, 1976. 
ГРЕЦІЯ, Грецька Республіка — 
держава на Пд. Європи. Розта¬ 
шована на Пд. Балканського п-ова 
і прилеглих до нього островах 
(найбільші з них: Кріт, Евбея, 
Родос, Лесбос, Хіос. Кефалінія). 
Омивається Середземним м. і його 
морями — Іонічним та Егейським. 
В адм. відношенні поділяється на 
53 номи (округи). На тер. Г.— 10 
істор.-геогр. областей. Карти див. 
на окремому аркуші, с. 128—129. 
Державний лад. Г.— республіка. 
Діє конституція 1975. Глава д-ви — 
президент, який обирається пар¬ 
ламентом і наділений широкими 
повноваженнями. Він, зокрема, 
призначає главу уряду, має пра¬ 
во накладати вето на законодавчі 
акти, прийняті парламентом, роз¬ 
пускати уряд і парламент, запро¬ 
ваджувати без згоди парламенту 
надзвичайний стан тощо. Законо¬ 
давча влада належить однопалат¬ 
ному парламенту, який обираєть¬ 
ся населенням. Виконавчу владу 
здійснює уряд на чолі з прем'єр-мі¬ 
ністром. 

В. Н. Денисов. 
Природа. Берегова лінія розчлено¬ 
вана численними затоками, береги 
звивисті. Більша частина тер. Г.— 
гори і плоскогір'я. На Зх. підно¬ 
ситься гірська система Пінд, про¬ 
довженням якої є гори на п-ові 
Пелопоннес та о-вах Кріт і Родос. 
Гірська смуга на Сх. країни вклю¬ 
чає гори Грамос, масиви Отріс та 
Парнас і переходить на о. Евбею 
й о-ви Кіклади. Найвища вершина 
країни — г. Олімп, 2911 м. На 
Пн. Сх.— південні відроги Пири- 
ну й Родопських гір. Низовини 
переважно в долинах річок і на уз¬ 
бережжі Егейського моря (Фесса- 
лійська, Салоні кська). Корисні 
копалини: боксити, пірити, нікеле¬ 
ва, залізна, хромова й марганцева 
руди, магнезит, лігніт і мармур. 
Клімат середземноморський суб¬ 
тропічний. Пересічна т-ра січня від 
+4° до +11°, липня — від +24° 
до +28°. Річна кількість опадів 
на Сх. до 350 мм, на Зх.— до 
1500 мм. Річки невеликі, переважно 
гірські, несудноплавні. Найваж¬ 
ливіші з них Вар дар, Мариця, 
Стрімон, Нестос (у межах краї¬ 
ни — нижні течії). Багато озер, є 
мінеральні джерела. Грунти при¬ 
морських і низькогірних районів 
переважно коричневі й буро-корич¬ 

неві, по долинах річок — алюві¬ 
альні. В горах — бурі гірсько-лісо¬ 
ві й малопродуктивні скелетні 
грунти. На ниж. частинах гірських 
схилів переважають вічнозелені ча¬ 
гарники. Лісами вкрито бл. 15% 
площі країни (дуб, бук, каштан, 
волоський горіх, в’яз, ясен, ялиця 
та ін.). З вис. 2000—2200 м — 
гірські луки. 
Населення. Понад 95% населення 
(8,6 млн. чол.; 1975, оцінка) ста¬ 
новлять греки. В центр, областях 
живуть групи албанців і аромунів 
(народ, близький до румунів), 
на Пн.— македонці, на Сх. краї¬ 
ни — групи турків. Живуть та¬ 
кож євреї, цигани, болгари та ін. 
Офіц. мова — грецька. Пересічна 
густота нас.— 68 чол. на 1 км2 
(1977). 65% нас. живе в містах. 
Найбільші міста: Афіни. Салоні¬ 
ки, Патри. 
Історія. На тер. су час. Г. в давні 
часи існувала антична цивіліза¬ 
ція (див. Греція Стародавня). В 
4 ст. н. е. Г. ввійшла до складу 
Візантії. В 14—15 ст. була підко¬ 
рена Османською імперією. Грец. 
народ не раз піднімався на бороть¬ 
бу проти іноз. загарбників (1571, 
1611). Тисячі біженців із Г. сели¬ 
лися на Україні — в Києві, Льво¬ 
ві, Ніжині. Чимало їх було й се¬ 
ред козаків Запорізької Січі. Під 
час визвольної війни українського 
народу 1648—54 Данило Грек не 
раз виконував доручення Б. Хме¬ 
льницького. З Г. пов’язаний знач¬ 
ний період життя й діяльності 
укр. мандрівника й письменника 
18 ст. В. Г. Григоровича-Барського. 
В кін. 18 ст. на Пд. України (в 
районі Одеси, Херсона та ін.) ви¬ 
никли грец. поселення. В той час у 
Г. та грец. колоніях у Європі ство¬ 
рювалися грецькі патріотичні то¬ 
вариства, гетерії. Найбільше т-во 
<Філікі етерія>, засн. 1814 в Оде¬ 
сі, з 1820 очолили брати Іпсілан- 
ті. В результаті грецької націо¬ 
нально-визвольної революції 1821 
—29 Г. було проголошено незалеж¬ 
ною д-вою(1830). З 1832 — монар¬ 
хія. В 19 ст. Г. продовжувала бо¬ 
ротьбу за визволення своїх земель. 
У 1864 до Г. було приєднано Іоніч¬ 
ні о-ви, 1881 — Фессалію та час¬ 
тину Епіру. В 1898 дістав автоно¬ 
мію о. Кріт. 
Під впливом революцій 1848—49 
в європ. країнах у Г. вибухнув ряд 
селянських повстань. У 70-х рр. 
19 ст. зародився робітничий і со¬ 
ціалістичний рух. Г. брала участь 
у створенні Балканського союзу 
1912, в Балканських війнах 1912— 
13. 29.VI 1917 Г. вступила в 1-у 
світову війну на боці Антанти. 
Під впливом Великої Жовтн. со- 
ціалістич. революції посилився ре¬ 
волюц. рух у Г. В 1918 засн. Соціа¬ 
лістичну робітн. партію Г. (з 1924— 
Компартія Г., КПГ). Г. зазнала 
поразки у війні з Туреччиною 1919 
—22. В 1924 Г. встановила дипло¬ 
матичні відносини з СРСР. 25.111 
1924 Г. було проголошено респуб¬ 
лікою. В роки світової екон. кризи 
1929—33 в країні розгорнувся ма¬ 
совий робітн. і сел. рух. У 1934 Г. 
ввійшла до складу Антанти Бал- 
канської. В 1935 в країні було рес¬ 
тавровано монархію. В 1936 вста¬ 
новлено військ.-фашист, диктату¬ 
ру: КПГ та ін. демократ, організа- 
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ції було оголошено поза законом. 
На поч. 2-ї світової війни Г. дотри¬ 
мувалася нейтралітету. Проте 28.X 
1940 війська фашист. Італії вторг- 
лися на тер. Г. 
Після розгрому італ. військ грец. 
армією в Г. 1941 вдерлися війська 
фашист. Німеччини, які окупували 
країну. Під керівництвом КПГ на¬ 
род піднявся на боротьбу. В 1941 
створено Нац.-визвольний фронт 
(ЕАМ) і Нар.-визвольну армію 
(ЕЛАС). В складі її окремих під¬ 
розділів, зокрема 34-го піх. полку 
13-ї д-зії, боролися громадяни 
СРСР, в т. ч. представники укр. 
народу. До літа 1943 ЕЛАС визво¬ 
лив від окупантів третину тер. Г. У 
визволених районах зароджувались 
органи нар.-демократичної влади. 
В 1944 створено Політ, к-т нац. виз¬ 
волення, що виконував функції 
тимчасового демократичного уря¬ 
ду. В травні 1944 в еміграції було 
створено бурж. уряд «нац. єднос¬ 
ті >, який закликав правлячі кола 
Великобританії надіслати війська 
для придушення антифашист, ру¬ 
ху в Г. В жовтні бурж. уряд 
прибув до Афін у супроводі англ. 
військ. Реакція, спираючись на 
англ. окупаційні сили, вдалася 
до терору. Англ. війська поча¬ 
ли воєнні дії проти ЕЛАС. В ат¬ 
мосфері терору було проведе¬ 
но парламентські вибори, рестав¬ 
ровано монархію (1946). Громадян, 
війна, що велася Демократичною 
армією Г. (засн. 1946) проти реак¬ 
ції, тривала до 1949. В ці роки по¬ 
силилась екон. і політ, залежність 
Г. від СІЛА. В 1952 Г. вступила в 
НА ТО, 1962 приєдналася до Євро¬ 
пейського економічного товари¬ 
ства на правах асоційованого 
члена. В 60-х рр. у Г. поча¬ 
лося могутнє піднесення демокра¬ 
тичного руху проти антинар. полі¬ 
тики правлячої кліки. Значно по¬ 
силився страйковий рух трудя¬ 
щих (1966 — 1 млн. страйкарів). 
21.IV 1967 реакційна вояччина при 
підтримці мілітаристських кіл 
СІЛА і НАТО встановила військ.- 
фашист, диктатуру. Конституцію 
було анульовано, всі демократич¬ 
ні партії та орг-ції заборонено. На 
чолі військ, хунти «чорних полков¬ 
ників» став Г. Пападопулос. Ко¬ 
роль був змушений залишити краї¬ 
ну. На поч. 1973 посилились анти- 
диктаторські виступи трудящих, 
керованих КПГ. Президент Г. Па¬ 
падопулос у жовтні передав владу 
цивільному урядові прогресистів 
на чолі з С. Маркезінісом. У ре¬ 
зультаті держ. перевороту 25.XI 
1973 владу захопив ген. Ф. Гізікіс, 
прибічник кривавих репресій про¬ 
ти прогресивних сил. Хунта поча¬ 
ла 15.VIІ 1974 збройну авантюру 
на Кіпрі з метою приєднання його 
доГ. Провал путчу на Кіпрі, орга¬ 
нізованого при підтримці НАТО, 
привів до падіння військ.-фашист, 
режиму в Г. 23.VII 1974 до влади 
прийшов цивільний уряд К. Кара- 
манліса (прем'єр-міністр 1955— 
63), який заявив про вихід Г. з 
воєнної орг-ції НАТО, легалізував 
КПГ та ін. прогресивні орг-ції. На 
виборах до парламенту 1974 пере¬ 
могу здобула партія «Нова демо¬ 
кратія». Референдум про визна¬ 
чення форми правління підтвердив 
скасування монархії 1973 і прого¬ 

лосив Г. республікою. 15.IV 1976 
уряд Г. підписав грец.-амер. угоду 
про принципи військ, співробіт¬ 
ництва, що поставило Г. в залеж¬ 
ність від СІЛА і НАТО. 
Важливою віхою в боротьбі за єди¬ 
ний демократичний антиімперіаліс¬ 
тичний фронт трудящих Г. став X 
з'їзд КПГ (травень 1978). В 
жовтні 1978 партії демократичної 
опозиції досягли значних успіхів 
на виборах до місц. органів влади. 
Між СРСР і Г. укладено морську 
(1975), торг. (1977), культур., наук.- 
тех. (1978) угоди. 

К. А. Шеменков. 

Політичні партії, профспілки. 
«Н ова демократі я», засн. 
1974 на базі Нац. радикального со¬ 
юзу. Правляча, правобурж. пар¬ 
тія. Всегрецький соціа¬ 
лістичний рух, засн. 1974 
на базі лівого крила Союзу центру. 
Партія с.-д. напряму. Союз де¬ 
мократичного центру 
(до 1976 — Союз центру — нові 
сили), засн. 1974 на базі правого 
крила Союзу центру. Правоцент- 
ристська партія. Національ¬ 
не угруповання, засн. 
1977. Реакційна політ, партія, 
включає крайньо правих і монар¬ 
хістів. Єдина демокра¬ 
тична ліва партія 
(ЕДА), засн. 1951. Виступає за де¬ 
мократизацію життя країни. Ко¬ 
муністична партія Греції, засн. 
1918. Загальна конфеде¬ 
рація праці Греції, 
засн. 1918. Об’єднує більшість га¬ 
лузевих профспілок. 

К. А. Шеменков. 
Господарство. Греція — індустрі¬ 
ально-аграрна капіталістична кра¬ 
їна, г-во якої перебуває в залеж¬ 
ності від іноз. капіталу (гол. чин. 
СІЛА і ФРН). Для економіки кра¬ 
їни 70-х рр. характерні зростання 
інфляції, дорожнечі (лише в 1977 
роздрібні ціни збільшилися на 
12,8%), хронічний дефіцит торго¬ 
вого балансу. В 1977 в країні налі¬ 
чувалося 35 тис. безробітних, бл. 
250 тис. греків змушені шукати 
роботу за кордоном. 
Промисловість. У пром-сті 
зайнято бл. 25 самодіяльного на¬ 
селення країни. Бл. 70% пром. 
вироби, припадає на текст., харчо¬ 
смакову й хім. пром-сть. Виробля¬ 
ють бавовняні (1977 — 81,4 тис. т 
бавовняної пряжі), вовняні та 
штучні тканини; килимарство на 
базі місц. сировини. Харчосма¬ 
кова пром-сть представлена олій¬ 
ницькими (за вироби, оливкової 
олії Г. належить 3-є місце в світі), 
борошномельними, плодоконсерв¬ 
ними, тютюновими, виноробними 
та ін. підприємствами. Продукція 
хім. пром-сті: сірчана к-та, син¬ 
тетичні матеріали, азотні й фос¬ 
форні добрива, вибухові речови¬ 
ни; нафтопродукти (1977 вироб¬ 
лено 8,5 млн. т) з довізної нафти. 
Добувають (млн. т, 1977): бокси¬ 
ти—2,9, лігніт — 23,4, феронікелеві 
руди — 2,0 та ін. Значну частину 
руди вивозять у необробленому 
вигляді й концентратах. У 1977 ви¬ 
роблено 17,2 млрд. кВт год елек¬ 
троенергії, в основному на ТЕС. 
Виплавляють (тис. т, 1977): алю¬ 
міній — 125, сталь — 780, чавун, 
деякі кольорові метали. Судно¬ 
верфі, автомобіле- й тракторобу¬ 

дівні з-ди; пром-сть буд. матеріа¬ 
лів. Невеликі шкіряно-взуттєві 
й деревообр. ф-ки. Осн. пром. 
центри — Афіни, Салоніки. 
Сільське господарство. 
Гол. галузь с. г.— землеробство, 
яке дає бл. 75% вартості с.-г. про¬ 
дукції. Характерне поєднання дріб¬ 
ного сел. землеволодіння й вели¬ 
ких поміщицьких г-в. Поширена 
оренда. В обробітку бл. 30% пло¬ 
щі країни. Г. здавна спеціалізу¬ 
ється на вирощуванні трудоміст¬ 
ких експортних культур: тютюну, 
олив, винограду, цитрусових, ба¬ 
вовнику. Бл. 75% посівів зерно¬ 
вих становить пшениця. Вирощу¬ 
ють також цукрові буряки, ячмінь, 
КУКУРУД3У» овочі, рис та ін. Тва¬ 
ринництво розвинуте мало. Роз¬ 
водять овець, кіз, велику рогату 
худобу, свиней. 
У приморських районах — рибаль¬ 
ство, промисел губки. Важлива 
стаття доходів — іноз. туризм. 
Транспорт. Гол. вид тран¬ 
спорту — морський, тоннаж мор¬ 
ського торгов. флоту — 33,3 млн. 
брутто реєстрових т (1977, одне 
з перших місць у світі). Гол. мор. 
порти — Пірей, Салоніки. 3-ць — 
2,6 тис. км, асфальтованих ав¬ 
тошляхів — 14 тис. км. Міжнар. 
аеропорти — Афіни й Салоні¬ 
ки. Г. експортує маслинову олію, 
оливки, виноград, цитрусові, тю¬ 
тюн .і мінеральну сировину; імпор- 
іує машини, устаткування, паливо 
й сировину для металург, та хім. 
пром-сті. Гол. зовнішньоторг. парт¬ 
нери: ФРН, СІЛА, Італія, Фран¬ 
ція, Великобританія, СРСР. У 
1977 частка європ. соціалістич. 
країн у зовнішньоторг. обороті ста¬ 
новила 11,3%. Грош. одиниця — 

ГРЕЦІЯ 

Збір головних 
сільськогосподарських 
культур (тис. т) 

Культура 1971 1977 

Пшениця 1933 1700 
Ячмінь 795 706 
Кукурудза 585 557 
Рис 98 96 
Цукрові 
буряки 1252 2650 

Тютюн 88 112 
Бавовна- 
сирець 333 432 

Цитрусові 526 900 

Виноград 
(столовий) 176 250 

Оливки 
столові 77 100 
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ГРЕЦІЯ 

Таріль з грецьким на¬ 
писом (родоська ке¬ 
раміка). 1666 

В. Семерцідіс. На жни¬ 
вах. Гравюра на мета¬ 
лі. 1960 

драхма. За курсом Держбанку 
СРСР 100 драхм = 1,88 крб. (гру¬ 
день 1978). В. М. Юрковський. 
Медичне обслуговування. В 1975 
ліжковий фонд лікарень країни 
становив 58,5 тис. (6,5 ліжка на 
І тис. ж.); було 18,4 тис. лікарів 
(1 лікар на 491 ж.). Позалікарняну 
допомогу подавали гол. чин. при¬ 
ватні лікарі. Лікарів готують на 
мед. факультетах ун-тів в Афінах і 
Салоніках. Відомі курорти в Дель- 
фах, Салоніках, Патрах, на о-ві 
Керкіра та ін. 
Освіта, наукові та культурно-ос¬ 
вітні заклади. В 1975 у Г. 10 % до¬ 
рослого населення становили не¬ 
письменні. За конституцією 1975 в 
країні до 1980 має бути впровадже¬ 
но обов’язкове 9-річне навчання ді¬ 
тей віком від 6 до 15 років. Трива¬ 
лість навчання в поч. школі — 6 ро¬ 
ків, у серед.— 6 (3 4- 3). Поряд з 
держ. є приватні школи. В 1974/75 
навч. р. у поч. школах налічувало¬ 
ся 926,6 тис. учнів, у серед, навч. 
закладах (гімназіях і ліцеях) — 
656,5 тис., у вищих навч. закладах 
— 107 тис. студентів. Вузи: ун-ти в 
Афінах (засн. 1837; понад 33 тис. 
студентів; 1856 його філол. та 
богослов, ф-ти закінчив укр. поет 
і композитор П. І. Нігцинський), 
Салоніках і Патрах, Політех. ін-т в 
Афінах (засн. 1836) та ін. Учите¬ 
лів поч. школи готують 3-річні 
пед. академії, викладачів серед, 
школи — ун-ти. Наук, установи: 
Афінська академія (засн. 1926), 
при академії є 7 н.-д. ін-тів і 3 ко¬ 
мітети. Крім того, працює 14 ін. 
н.-д. ін-тів і 20 наук. т-в% Нац. 
обсерваторія в Афінах (засн. 1842). 
Б-ки: Нац. (1828), Палати депута¬ 
тів в Афінах, ун-тів. Гол. музеї: 
Нац. археол. (1874), Акрополь (від¬ 
крито 1878), Візантійський (1914), 
Нац. істор. (1882), Нац. галерея 
живопису (1900), усі — в Афінах. 

В. 3. Клепиков. 
Преса, радіомовлення, телебачен¬ 
ня. В 1976 в країні виходило 106 
щоденних газет заг. тиражем бл. 
1 млн. примірників, 642 ін. пері¬ 
одичні видання. Найпоширеніші 
щоденні газети: «Авгі» («Світа¬ 
нок», з 1951), «Акрополіс» («Акро¬ 
поль», з 1881), «Елефтерос козмос» 
(«Вільний світ», з 1966), «Неа» 
(«Новини», з 1931). Орган Компар¬ 
тії Г.— <Різоспастіс> («Радикал», 
з 1918). Нац. «Афінське інфор¬ 
маційне агентство АА» засн. 1896. 
Держ. служба «Грецьке радіо і те¬ 
лебачення — ЕРТ» засн. 1975 на 
базі акціонерного товариства. Пра¬ 
цює 51 радіостанція, в т. ч. ретран¬ 
сляційні. Радіомовлення ведеться 
з 1938, телебачення — з 1966. 

О. В. Ткачов. 

Література. Зародження новогрец. 
л-ри пов’язане з першими твора¬ 
ми нар. мовою, як усними (епос 
«Дігеніс Акріт», 10 ст.), так і пи¬ 
семними (див. Візантія, розд. 
«Література»). Після падіння Ві¬ 
зантії (1453) літ. осередки залиши¬ 
лися на островах, переважно на о. 
Кріт. Тут розвивалися успадкова¬ 
ні від візант. л-ри жанри (верши¬ 
на — віршований лицарський ро¬ 
ман «Еротокріт» В. Корнаро), а та¬ 
кож драматургія (трагедія «Ерофі- 
лі» Г. Хортаці, «Жертва Авраама» 
невідомого автора). Після завою¬ 
вання Кріту турками (1669) л-ра 

існувала в двох формах — «вчена» 
з осередками на Афоні (тут, зокре¬ 
ма, в кін. 16 ст. жив, укр. письмен- 
ник-полеміст І. Вишенський) і в 
Фанарі (квартал у Стамбулі — 
див. Фанаріоти) та народна — 
пісні клефтів (повстанців проти 
османського ярма). Великого зна¬ 
чення у 18 ст. набула поезія рево- 
люц. демократа Ріги Ферео. У 18 
ст. точилася гостра боротьба нав¬ 
коло питання, якою мовою повин¬ 
на розвиватися л-ра — димотикою 
(нар. мовою), кафаревусою (арха¬ 
їзованою) чи якоюсь середньою. 
На поч. 19 ст. провідна роль у л-рі 
переходить від фанаріотів (А. Хрі- 
стопуло та ін.) до поетів Іонійських 
островів, співців нар.-визв. боро¬ 
тьби грец. народу — Д. Соломоса, 
А. Кальвоса, А. Валаорітіса та ін. 
Волелюбні мотиви характерні й 
для афінських поетів — революц. 
романтиків ЗО—50-х рр. братів А. 
й П. Суцо, А. Рангаві та ін. У 50— 
70-х рр. в л-рі запроваджено кафа- 
ревусу. В 80-х рр. виник літ.-гро- 
мадський рух димотикізм на чолі 
з Я. Псіхарісом. Найбільш розви¬ 
нувся димотикізм у творчості пое¬ 
тів К. Паламаса, пізніше А. Сіке- 
ліаноса, К. Кавафі, драматурга Г. 
Ксенопулоса. З визволеного 1912 
Кріту в л-ру ввійшли Н. Казанд- 
закіс, твори якого набули світового 
значення, Т. Корнарос, О. Елітіс, 
а після виселення греків з Малої 
Азії 1923 — поет Г. Сеферіс, про¬ 
заїки І. Венезіс, Д. Сотіріу, С. Ду- 
кас. У 20-х рр. 20 ст. антивоєнний 
роман створив С. Мірівіліс. Вели¬ 
ка Жовтн. соціалістична револю¬ 
ція і зростання робітничого руху 
в Г. сприяли появі пролетарської 
л-ри. Вплив марксистської естети¬ 
ки позначився на творчості К. 
Варналіса, Д. Гліноса, М. Ав’є- 
ріса, Я. Кордатоса, Я. Ріцоса. 
Антифашистська л-ра Опору, яку 
очолювали К. Паламас та А. Сіке- 
ліанос, представлена також імена¬ 
ми Н. Карвуніса, С. Мавроїді- 
Пападакі, В. Ротаса, Я. Ріцоса, 
І. Сімопулоса, Ф. Ангулеса, М. 
Дімакіса, Р. Бумі-Папа, Н. Папа- 
са, Т. Лівадітіса, Е. Алексіу, 
Т. Патрікіоса та ін. Після поразки 
прогресивних сил у громадян, вій¬ 
ні 1946—49 деякі письменники 
емігрували — К. Кодзяс в СРСР, 
М. Лудеміс — в Румунію. В емі¬ 
грації почали творчу діяльність 
письменники — М. Александропу- 
лос (СРСР), Д. Рендіс (Румунія), 
Д. Хадзіс(НДР). У 60-х рр. відзна¬ 
чилися В. Васілікос, А. Самаракіс, 
А. Франгяс. В укр. л-рі до тем 
грец. життя зверталися М. Косто¬ 
маров, Я. Щоголів, у рад. час — 
Л. Первомайський. Переклади тво¬ 
рів новогрец. л-ри укр. мовою з’я¬ 
вилися після 2-ї світової війни. 
На Україні видано твори М. Луде- 
міса, Н. Казандзакіса, К. Кодзяса, 
Я. Ріцоса, Е. Алексіу та ін. У Гре¬ 
ції 1964 вийшли переклади творів 
Т. Шевченка під редакцією Е. 
Алексіу. С. Мавроїді-Пападакі пе¬ 
рекладала твори Лесі Українки, 
І. Франка. Грец. л-ра розвивається 
й на Кіпрі. Див. Кіпр, розділ «Лі¬ 
тература». Т. М. Чернишова. 
Архітектура. На тер. Г. збереглися 
численні визначні архіт. пам’ятки 
античності (див. Греція Стародав¬ 
ня) й Візантії (комплекси монасти¬ 

рів Дафнг поблизу Афін, 11 ст., 
Хосіос Лукас у Фокіді, 10—11 ст., 
в Містрі на Пелопоннесі, 13—15 
ст., та ін.). З 15 до поч. 19ст. у 
спустошеній турками Г. розвива¬ 
лося переважно нар. будівництво. 
Архітектура сучас. Г. сформувала¬ 
ся на традиціях античного та нар. 
будівництва. З 30-х рр. 19 ст. ін¬ 
тенсивно забудовувалися міста, 
особливо Афіни (у псевдокласич. 
стилі — королівський палац, тепер 
парламент, 1834—38, арх. Ф. Герт- 
нер, за участю Л. Кленце; Нац. 
б-ка, 1832, ун-т, 1837, обидва — 
архітектор Г.-К. Гансен, Академія 
наук, 1859—85, арх. Т.-Е. Ган¬ 
сен; Нац. музей, 1866—69, арх. 
Л. Ланге). З 50-х рр. 20 ст. спо¬ 
руджуються переважно готелі з ви¬ 
користанням нових матеріалів і 
конструкцій (Атенепалас, 1957, 
арх. Кіцікіс; готель Хілтон, 1959— 
63, арх. П. Васіліадіс, Е. Вурекас, 
С. Стойкос). Забудовується центр 
Афін (площі Омонія та Синтагма, 
арх. Васіліадіс,та ін., вул. Стадіу), 
виросли нові споруди в Піреї, Сало¬ 
ніках, нові житл. масиви («Агіос 
Іоаніс Рендіс» біля Пірея, 1950, 
арх. А. Константівідіс). 

Ю. С. Асєев 
Образотворче мистецтво нового ча¬ 
су зародилося в 1-й пол. 19 ст. 
Провідну роль відігравали майст¬ 
ри наївного й правдивого портрета 
(Н. Кандуніс, Н. Кунелакіс). Живо¬ 
писці 2-ї пол. 19 ст., застосову¬ 
ючи прийоми Мюнхен, академіз¬ 
му, створювали картини на нар. 
теми (Н. Літрас, Н. Гізіс). У 20-х 
рр. 20 ст. на творчість живописця 
К. Парфеніса, скульптора Я. Ха- 
лепаса та ін. вплинули новітні за- 
хідноєвроп. течії. В серед. 20 ст. 
склалося кілька напрямів: живо¬ 
писці А. Георгадіс, Е. Томопулос 
наслідували традиції 19 ст.; Я. 
Мораліс, Я. Царухіс спиралися на 
західноєвроп. реалістичний живо¬ 
пис 20 ст.; живописець Ф. Кондог- 
лу, графік С. Васіліу — на спад¬ 
щину середньовічного й нар. мист.; 
графіки Д. Галаніс, Я. Кефалінос, 
скульптори М. Томброс, А. Со- 
хос — на античність. Визвольна 
боротьба в роки 2-ї світової війни 
сприяла піднесенню демократич¬ 
ного реалістичного мист. (живопис¬ 
ці й графіки В. Семерцідіс, Д. Ка- 
цікояніс, скульптори X. Капралос, 
М. Томброс; графіки А. Тасос, В. 
Катракі). Водночас у серед. 20 ст. 
й особливо в наступні роки поши¬ 
рилися модерністичні течії (живо¬ 
писці Н. Хадзікір’якос-Гікас і А. 
Кондоглу, скульптор Л. Ламерас 
та ін.). Із серед. 70-х рр. 20 ст. 
розвивається демократичне реаліс¬ 
тичне мист. (А. Тасос, В. Семер¬ 
цідіс та ін.). ь М Полевой. 
Музика Грец. муз. культура має 
давні традиції (див. Греція Старо¬ 
давня). Нар. музика різноманітна 
за жанрами й формами. Пісні — 
епічні, історичні, побутові, бала¬ 
ди. Нар. танці беруть назву від 
місцевості (напр., крітський), про¬ 
фесії, характеру виконання (сир- 
тос, сиртакі). Серед нар. муз. інст¬ 
рументів—лютня, ліра, флейта, во¬ 
линка, популярні йбузукі, мандо¬ 
ліна, скрипка. Профес. музика по¬ 
чала розвиватися в 30-х рр. 19 ст. 
Серед композиторів 19—20 ст.— 
Н. Мандзарос, П. Карер. С. Сама- 
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рас, . Коромілас, Л. Кокос. Осно¬ 
воположник нової грец. муз. шко¬ 
ли М. Каломіріс — автор опер і 
симф. творів. Відомі муз. діячі й 
композитори — Д. Лавранга, М. 
Варво'ліс, Г. Ламбелет, Е. Ріадіс, 
А. Ксенос, А. Незерітіс, А. Єван- 
гела^ос. У 40—50-х рр. 20 ст. 
поширилася масова пісня (М. Тео- 
доракіс, М. Хадзідакіс та ін.). 
Серед виконавців: диригенти—Ф. 
Ваваяніс, Ф. Візантіу, А. Парідіс, 
співачка М. Каллас: піаністи—Г. 

Фольклорний ансамбль з острова 
Кріт 

Темеліс, В. Девеці; скрипалі—Б. 
Коласіс, Н. Дікеос, оузукісти— 
М. Хйотіс, К. Пападопулос. У Г. 
функціонують: Нац. оперний театр 
(Афіни), 5 симф. оркестрів (у т. ч. 
Афінський держ. оркестр), ан¬ 
самбль пісні й танцю Дори Стра¬ 
ту; консерваторії — державна (в 
Салоніках), приватні — Афінська, 
Пірейська, Грецька й Національна. 

М П. Загайкевич. 

Театр. Традиції античного театр, 
мист. Г. були перервані в період 
тур. панування. Становлення су- 
час. театр, мист. почалося на поч. 
19 ст. водночас із нац.-визвольною 
боротьбою грец. народу. Після про¬ 
голошення держ. незалежності 
сформувався профес. театр. Се¬ 
ред провідних акторів 19 ст.— 
Д. Алексіадіс, Н. Лекацас, П. Су- 
цас, Д. Тавуларіс. У 1901 в Афі¬ 
нах створено театр «Неа скіні» 
(«Нова сцена», існував до 1906), 
того самого року — Грец. королів¬ 
ський театр (існував до 1908), 
1932 — Грец. нац. театр. Провід¬ 
ні режисери 1-ї пол. 20 ст. — ф. 
Політіс, А. Мінотіс, Т. Музені- 
діс; актори — К. Паксіну, К. Ко- 
цопулос, Г. Глінос та ін. В 50— 
60-х рр. великого значення набула 
діяльність таких колективів, як 
Афінський худож. театр (засн. 
1942, гастролював в СРСР 1965), 
Грец. нар. театр (засн. 1955), Пі- 
рейський театр (засн. 1957; гаст¬ 
ролював в СРСР 1962, 1963), теат¬ 
ри в Салоніках, Сіракузах та ін. 
містах. З серед. 70-х рр. у реперту¬ 
арі театрів чільне місце посідають 
твори часів античності, нац. дра¬ 
матургія, твори світової, в т. ч. 
рос. (Гоголь, Чехов, Горький) кла¬ 
сики. Серед режисерів — Д. Рон- 
діріс, С. Карандінос, П. Кацеліс, 
М. Какояніс; акторів — А. Папа- 
танасіу (гастролювала в Києві 
1967, 1974), А. Александракіс, 
С. Кафкарідіс, Т. Карусос, М. 
Меркурі. І. Г. Посудовська. 

Кіно. Перші короткометражні 
фільми знято 1911—12. В 1914 зас¬ 
новано першу кіностудію, яка ви¬ 
пускала повнометражні картини. 
В 1928—31 фірма «Даг-фільм» 

знімала історичні стрічки й екрані¬ 
зувала літ. твори «Любов і хвилі» 
(1927), «Прикутий Прометей» 
(1929, реж. обох — Д. Газіадіс), 
«Дафніс і Хлоя» (1931, реж. Д. 
Ласкос). Серед відомих грец. фі¬ 
льмів: «Криваве різдво» (1951, 
реж. Г. Зервос), «Фальшива моне¬ 
та» (1955), «Антігона» (1961, реж. 
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грЄція Стародавня, Еллада (*ЕЛ- 
Ха£) — загальна назва групи ра¬ 
бовласницьких держав, які існу¬ 
вали на території пд. частини Бал- 
канського п-ова, о-вів Егейського 
м. , зх. узбережжя Малої Азії, на 
берегах Мармурового й Чорного 
морів, узбережжі Пд. Італії, Пд. 
Франції та сх. частини о. Сіцілія. 
Карту див. на окремому аркуші, 
с. 128—129 
Історія. Найдавніші поселення на 
тер. Г. належать до серед, палео¬ 
літу (бл. 100—40-е тис. до н. е.). 
В період неоліту (бл. серед. 7-го 
тис.— бл. 2800 до н. е.) населення 
тер. Г. перебувало на стадії пер¬ 
віснообщинного ладу. В ЗО ст. до 
н. е. значно піднеслась острівна 
Г. Осн. населення Г. в той час ста¬ 
новили пеласги, пізніше їх відтіс¬ 
нили й асимілювали протогрец. 
племена, серед*яких посилились 
ахейці, іонійці та еолійці. У 20—15 
ст. до н. е. розвинулися ранньора- 
бовласницькі д-ви на о. Кріт (Кнос, 
Фест та ін.). Створена там куль¬ 
тура мала великий вплив на розви¬ 
ток ін. грец. д-в (див. Егейська 
культура). З 17 ст. до н. е. поча¬ 
лося формування ранньорабовлас- 
ницьких ахейських д-в на матери¬ 
ковій Г. (Мікени, Тірінф та ін.). 
В 16—13 ст. до н. е. ці д-ви досяг- 
ли значного розвитку. Бл. 1260 до 
н. е. вони завоювали і зруйнували 
Трою (див. Троянська війна). В 
12 ст. до н. е. територію Г. завою¬ 
вали дорійці, які перебували на 
стадії первіснообщинних відносин. 
В кін. 9 ст. до н. е. еолійці засе¬ 
ляли Пн. Г., іонійці — Аттіку, 
ахейці—Аркадію та Ахайю (Ахею). 
Дорійське завоювання привело 
до пожвавлення родових відносин 
у Г. В країні склалися дрібні са¬ 
мостійні громади на чолі з баси- 
левсами, посилилася родова знать. 
Підкорене місц. населення стало 
власністю родів завойовників. У 

9 ст. до н. е. грец. племена поча‘ 
ли колонізацію островів і узбе¬ 
режжя Малої Азії. В 8—6 ст. до 
н. е. швидкими темпами розвива¬ 
лися продуктивні сили грец. сус¬ 
пільства. Зросла соціально-майно¬ 
ва нерівність, формувалися класи. 
Протягом 8—6 ст. до н. е. греки 
колонізували узбережжя Середзем¬ 
ного, Мармурового й Чорного мо¬ 
рів (див. Колонії античні). 
В 2-й половині 7 ст. до н. е. гре¬ 
ки почали колонізацію Пн. При¬ 
чорномор'я. В 6—5 ст. до н. е. 
грец. колонії були на всьому пн. 
узбережжі Чорного м. від гирла 
Дунаю до берегів Кавказу (див. 
Античні держави Північного При¬ 
чорномор'я). Колонізація приско¬ 
рила розвиток продуктивних сил Г. 
В грец. міста ввозили рабів, про¬ 
дукти харчування, сировину тощо. 
Посилилися позиції рабовласників. 
Проте осн. засіб вироби. — земля, 
а також політ, влада залишалися 
в руках родової знаті. Боротьба 
демосу проти родової аристократії 
й довгострокового рабства станови¬ 
ла гол. особливість періоду 8—6 
ст. до н. е. Внаслідок цієї боротьби 
в деяких полісах демос домігся 
скасування боргової кабали (напр., 
в Афінах внаслідок Солона ре¬ 
форм 594—593 до н. е.). В 7—6 ст. 
до н. е. осн. силою в боротьбі про¬ 
ти родової знаті стала тиранія 
(Пісістрата в Афінах га ін.). 
Внаслідок реформ, здійснених ти¬ 
ранами, було ліквідовано екон. і 
політ, привілеї родової аристокра¬ 
тії. У 8—6 ст. до н. е. формувався 
поліс. Належність до полісу забез¬ 
печувала повноправним громадя¬ 
нам право власності на землю й 
рабів. Поліси за своїм ладом були 
олігархічними (Спарта) й демокра¬ 
тичними (Афіни) республіками. В 
6 ст. до н. е. виникли об’єднання 
полісів на чолі зі Спартою(див. Пе¬ 
лопоннеський союз) і з фівами 
(див. Беотійський союз). 
Розквіт Г. пов’язаний з піднесен¬ 
ням Афін у результаті їхньої пере¬ 
моги в греко-перських війнах (500 
—449 до н. е.). Період найбільшої 
могутності Афін припав на прав¬ 
ління Перікла (443—429 до н. е.). 
Афіни перетворилися на гол. екон. 
і культур, центр Г., стали великою 
мор. д-вою. В 478 до н. е. вони очо¬ 
лили Делоський союз (або Перший 
афінський мор. союз). Загострення 
екон. і політ, суперечностей між 
Делоським і Пелопоннеським сою¬ 
зами, посилення боротьби між де¬ 
мократією й олігархією призвели 
до Пелопоннеської війни (431— 
404 до н. е.), яка закінчилася пе¬ 
ремогою Спарти. Війна загострила 
внутр. суперечності грец. суспіль¬ 
ства. В 1-й пол. 4 ст. до н. е. збіль¬ 
шилася майнова нерівність, поси¬ 
лився процес зубожіння селянства. 
В результаті постійних міжусоб¬ 
них воєн усі грец. поліси ослабли 
й потрапили в залежність від Пер¬ 
сії. Контроль за грец. містами ос¬ 
тання передала Спарті, яка пере¬ 
творилася на гол. ворога грец. неза¬ 
лежності й демократії. Втручання 
Спарти у внутр. справи грец. д-в 
викликало Корінфську війну 395— 
387 до н. е. В 4 ст. до н. е. відбуло¬ 
ся тимчасове піднесення Фів, вій¬ 
сько яких у битві під Левктра- 
ми (371 до н. е.) завдало поразки 
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а спартанцям. Афіни, налякані по- 

ГРЬЦІЯ силенням Фів, 378—377 до н. е. 
створили Другий афінський мор. 
союз. Але намагання Афін вста¬ 
новити свою гегемонію в цьому сою¬ 
зі викликали опір полісів — членів 
союзу, і це призвело до його роз¬ 
паду. Ослаблення грец. полісів 
дало Македонії змогу здобути пе¬ 
ремогу над грец. силами біля Херо- 
неї (338 до н. е.) і встановити геге¬ 
монію в Г. В усіх грец. полісах 
було встановлено олігархічний ре¬ 
жим, який спирався на силу маке¬ 
донського війська. Завоювання гре- 
ко-македонської армії на Сх. під 
проводом Александра Македон¬ 
ського поклали початок періодові 
еллінізму. Але створена Александ- 
ром Македонським величезна д-ва 
від Дунаю до Інду після його смер¬ 
ті (323 до н. е.) розпалася на кіль¬ 
ка д-в. Для Г. елліністичного пері¬ 
оду було характерне переважання 
д-в і союзів воєнізованого типу 
(Македонія, Ахейський союз, Ето- 

Храм Ніке Аптерос. лгйський союз, деякий час- 
420 до н. е. Архітектор Спарта). В більшості грец. д-в 
Каллікрат. влада належала олігархам або ца¬ 

рям. Боротьба Македонії, Ахейсь¬ 
кого та Етолійського союзів за па¬ 
нування в Г. призвела до спусто¬ 
шення країни, розорення населен¬ 
ня. Після поразки, яку завдали 
рим. війська Македонії в битві бі¬ 
ля Кіноскефалів 197 до н. е., Ста¬ 
родавній Рим постійно втручався 
в грец. справи, підтримуючи олі¬ 
гархічні верстви. В 148 до н. е. 
Македонія, Іллірія та Епір стали 
рим. провінціями. В 146 до н. е. 
після розгрому римлянами Ахей¬ 
ського союзу Г. підпала під владу 
Риму. З утвердженням Рим. імпе¬ 
рії (27 до н. е.) Г. було перетворе¬ 
но на рим. пров. Ахайю (Ахею), 
лише Афіни номінально вважалися 
вільним містом. З 4 ст. н. е. Г 
становила ядро Візантії. 
Філософія Старод. Г. поклала по¬ 
чаток розвиткові всіх галузей фі- 
лос. знання і майже всіх філос. те¬ 
чій. У ній, як відзначав Ф. Енгельс, 
«вже є в зародку, в процесі виник¬ 
нення, майже всі пізніші типи сві¬ 
тоглядів» (Маркс К. і Енгельс Ф. 
Твори, т. 20, с. 347). Формування 
філос. напрямів у Старод. Г. відбу¬ 
валося на грунті гострої ідейної 
боротьби між рабовласницькою де¬ 
мократією та аристократією. Це 
зрештою й зумовило виникнення 
в давньогрец. філософії двох про¬ 
тилежних філос. течій — матеріа¬ 
лізму й ідеалізму. Поява перших 
наївно матеріалістичних філос. по¬ 
глядів пов’язана з діяльністю мі- 
летської школи (6 ст. до н. е.). 
Фалес і його послідовники Анаксі- 
мандр і Анаксімен, визнаючи ма¬ 
теріальну першооснову всіх речей, 
зробили перший крок у матеріаліс¬ 
тичному поясненні природи. Дру¬ 
гий важливий крок зробив Гера- 
кліт Ефеський, який сформулював 
поняття про взаємоперехід і бо¬ 
ротьбу протилежностей як внут¬ 
рішнє джерело постійної плинності 
явищ. Він був основоположником 
стихійної діалектики давньогрец. 
мислителів, що виникла на грунті 
заг. споглядання природи. Най¬ 
вищого розквіту давньогрец. . фі¬ 
лософія досягла в 5—4 ст. до н. е., 
в період діяльності видатних мате¬ 
ріалістів Емпедокла, Анаксагора. 

Левкіппа й Демократа, які вису¬ 
нули ряд нових філос. ідей, зо¬ 
крема поняття про утворення всіх 
речей з неподільних матеріальних 
елементів, про причинну зумовле¬ 
ність усіх явищ природи та ін. 
У 5 ст. до н. е. остаточно склався 
ідеалістичний напрям у філосо¬ 
фії, елементи якого існували вже 
у вченні піфагорейців (б ст. до 
н. е.) — поняття про число як 
першооснову речей, про переселен¬ 
ня душ та ін. (див. Піфагореїзм); у 
філософії елейської школи (б—5 
ст. до н. е.), представники якої 
обгрунтовували «неістинність» ру¬ 
хомого чуттєвого світу. Виразно 
виступала ідеалістична тенденція 
у вченні софістів, які схилялися 
до суб'єктивізму й релятивізму. 
Проте виникнення ідеалізму як си¬ 
стеми філос. світогляду пов’яза¬ 
не з діяльністю Сократа й особливо 
Платона. Сократ висунув ідею по¬ 
родження одиничного загальним, 
яка стала для Платона керівним 
принципом розробки філос. систе¬ 
ми об'єктивного ідеалізму. Ра¬ 
зом з тим твори Платона приверну¬ 
ли увагу філософів до вивчення 
форм мислення, заг. понять і ка¬ 
тегорій. Систематазацію й логічне 
узагальнення всіх наук, знань 
своєї епохи здійснив Арістотель, 
який піддав критиці ідеалізм Пла¬ 
тона, в деяких важливих питаннях 
теорії пізнання Арістотель вияв¬ 
ляв хитання між ідеалізмом і ма¬ 
теріалізмом, залишаючись у цілому 
на позиціях об’рктивного ідеа 
лізму. 
У 4—3 ст. до н. е. поширилися фі¬ 
лос. вчення академії платонівсь- 
кої, перипатетичної школи, стої¬ 
цизму. Визначну роль у розвитку 
матеріалізму відіграли Епікур і 
епікурейська школа. 
На ін. школах позначалася тенден¬ 
ція до занепаду філос. думки, ви¬ 
ник філос. скептицизм. У 2 ст. до 
н. е. всі ці школи, за винятком 
школи Епікура, впали в еклек¬ 
тизм. У 3 ст. виникло місти- 
ко-ідеалістичне вчення неоплато¬ 
нізму (Прокл, Ямвліх, Плотін та 
ін.). Найціннішим надбанням фі¬ 
лос. думки Старод. Г. є наївний 
матеріалізм і стихійна діалектика, 
які поклали початок теор. пояс¬ 
ненню природи такою, якою вона є. 
Література. Тематичною основою 
давньогрец. л-ри, як і образотвор¬ 
чого мистецтва, були міфи, місц. 
оповідання про богів і героїв. Істо¬ 
рію давньогрец. л-ри поділяють 
на періоди: 1) Мікенський 
(разом із субмікенським, від 17—16 
до 10 ст. до н. е.), коли існувало 
письмо, але літ. тексти не запису¬ 
валися, розвивалась усна словес¬ 
ність. 2) «Геометричного 
етил ю» (від 10—9 до 7 ст. до 
н. е.), умовно названий за особли¬ 
востями мистецтва (наївне, сильно 
геометризоване зображення люди¬ 
ни). Розвивався героїчний епос. 
3) А р х а ї ч н и й (7—б ст. до 
н. е.), коли епос дістав письмовий 
вираз. Найвизначніші його пам’я¬ 
тки — поеми «Іліадаь та <Одіс- 
сея>, приписувані Гомерові. На 
цей період припала й творчість 
Гесіода. Лірична поезія мала 
політ, характер (Солон, Феогнід, 
Мімнерм). Давньогрец. лірика була 
синкретичною — слово поєднува¬ 

лося з музикою і танцем. Ліричні й 
ліро-епічні твори виконувалися со¬ 
ло (монодія) й хором(хородія). Хо- 
рична лірика досягла вершин в 
одах Алкмана, Піндара, дифірам¬ 
бах Бакхіліда. Монодична лірика 
представлена одами Алкея, Сап- 
фо, віршами Анакреонта, Архі- 
лоха. Розвиток жанру байки пов’я¬ 
зується з ім’ям Езопа. 4) Кла¬ 
сичний (550—350 до н. е.). У 
той час сформувалися й досягли 
розквіту драматургія й худож. про¬ 
за. Найвидатнішими творцями тра¬ 
гедії були Есхіл, Софокл, Евріпід, 
комедії — Арістофан. Філос. про¬ 
зу представляли Платон, Арісто¬ 
тель, історичну — Геродот, Фукі- 
дід, Ксенофонт, ораторську — Де- 
мосфен, Ісократ, Лісій. 5) Еллі¬ 
ністичний (350—31 до н. е.). 
При дворах елліністичних динас¬ 
тій розвивалися «вчена» поезія 
(Феокріт, Мосх, Біон), філоло¬ 
гія (Зенодот, Арістарх, Арістофан 
Візантійський), історія, філосо¬ 
фія. Комедія (Менандр, Філемон) 
втратила політ, характер і пере¬ 
творилася на побутову драму, 
б) Римський (31 до н. е.— 476 
н. е.) — л-ра значною мірою втра¬ 
тила зв’язок із нар. творчістю й за¬ 
знала впливу л-р народів Бл. Схо¬ 
ду. Виник новий жанр — грец. ро¬ 
ман на основі казок, істор. опові¬ 
дань і любовних елегій (Геліодор, 
Ксенофонт Ефеський, Лот). Роз¬ 
вивалася філос. проза (Плутарх, 
Лукіан, Марк Аврелій). З’явила¬ 
ся християнська л-ра грец. мовою 
(Євангелія, Апокаліпсис, Діяння й 
Послання апостолів, полемічні тво¬ 
ри тощо). Давньогрец. л-ра мала 
великий вплив на пізніші європ. 
л-ри, зокрема на українську. Пер¬ 
ші переклади та переспіви з неї в 
укр. л-рі належать до 19 ст. У 
1859 К. Думитрашко видав «Жабо- 
мишодраківку» — переспів «Бат- 
рахоміомахії» — пародії на героїч¬ 
ний епос. «Іліаду» й «Одіссею» 
перекладали С. Руданський, О. На- 
вроцький, П. Ніщинський, О. По¬ 
тебня, В. Самійленко. Високоху- 
дож. переклади обох поем здій¬ 
снив Борис Тен. Твори давньо¬ 
грец. л-ри перекладав І. Фран- 
ко. Леся Українка черпала мо¬ 
тиви з цієї л-ри («Кассандра». 
«Іфігенія в Тавріді»). За роки рад. 
влади вийшли укр.переклади тво¬ 
рів давньогрец. авторів — Есхіла, 
Софокла, Евріпіда, Арістофана, 
Менандра, Арістотеля. 
До образів і тем давньогрец. л-ри 
зверталися І. Франко, М. Драгома- 
нов, М. Рильський, М. Зеров, О. 
Білецький та ін. А. О. Білецький. 
Архітектура. Давньогрец. архітек¬ 
тура бере свій початок від тради¬ 
цій кам. будівництва Егейської 
культури (ансамблі Мікен, Тірін- 
фа та ін.) і дерев’яно-глинобитної 
архітектури еллінських племен ча¬ 
сів первіснообщинного ладу. В 
«гомерівський» період формува¬ 
лися типи оборонних, культових і 
житл. споруд (храм Артеміди в 
Спарті). В період архаїки з роз¬ 
витком міст-держав (полісів) ство¬ 
рювалися реліг.-громад, центри 
(.акрополі), громад, життя зосеред¬ 
жувалося на торг, площі (агорі). 
Поширилося кам. буд-во (системи 
«циклопічного», «полігонального» 
і «квадрового» мурування). На 
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основі стояково-балкових конст¬ 
рукцій виникла система архітек¬ 
турних ордерів. Формувалися ти¬ 
пи храмів — доричні периптери 
з місц. каменю (Гери в Олімпії, 
Аполлона в Корінфі, Базиліка в 
Посейдонії) та іонічні мармурові 
диптери (храми Артеміди в Ефе¬ 
сі, арх. Херсіфрон і Метаген, Ге¬ 
ри на о. Самос, Аполлона в Діди- 
мах), усі — 7—б ст. до н. е. Най¬ 
вищого розквіту архітектура Г. 
досягла в класичний період. Ви¬ 
никло регулярне планування міст, 
пов’язане з ім’ям Гіпподама («Гіп- 
подамова система»; забудова Пі- 
рея, Мілета та ін.). Поширився 
тип житл. будинку, що мав под¬ 
вір’я з критою галерейкою-пас- 
тадою, чоловічу (андрон) і жіночу 
(гінекей) кімнати, кімнату з вог¬ 
нищем (ойкос) та ін. приміщення. 
Споруджувалися значні архіт. ан¬ 
самблі, багато культових, громад, і 
спорт, споруд: зали для зборів, 
театри, храми, мавзолеї тощо. До¬ 
ричний та іонічний архіт. ордери 
набули досконалості, різноманітні¬ 
ше трактувалися, було створено но¬ 
вий, корінфський ордер. Серед 
визначних пам’яток того часу — 
ансамбль афінського акрополя 
(Пропілеї, 437—432 до н. е., арх. 
Мнесікл; храми — Парфенон, 447 
—438 до н. е., арх. Іктін і Кал- 
лікрат; храм богині Ніке Аптерос, 
420 до н. е., арх. Каллікрат; 
Ерехтейон, 421—406 дон. е.), мав¬ 
золей у Галікарнасі (353 до н. е., 
арх. Піфей і Сатір) та ін., числен¬ 
ні стадіони, театри в Олімпії, 
Дельфах, Епідаврі й Елевсіні. В 
епоху еллінізму інтенсивно роз¬ 
вивалося містобудування, усклад¬ 
нювалася композиція архіт. об’є¬ 
мів, збільшувалися масштаби спо¬ 
руд, зростало значення декоратив¬ 
них деталей. Зразки архітек¬ 
тури тієї епохи — храм Зевса 
Олімпійського в Афінах (2 ст. до 
н. е., арх. Коссутій), Фароський 
маяк в Александрії, Пергамський 
вівтар (бл. 180 до н. е.), руїни цент¬ 
рів у Прієні, Мілеті, Пергамі, Ефе¬ 
сі. Худож. пам’ятки збереглися не 
тільки на тер. Балканського п-ова, 
а й у Малій Азії, на Пд. Апеннін- 
ського п-ова, о-вах та на узбереж¬ 
жі Середземного м. і в Пн. При¬ 
чорномор’ї, де було багато грец. 
міст і селищ (залишки храмів у 
Пантікапеї, 6 ст. до н. е.; Ольвії, 
З ст. до н. е.; театру й оборонних 
споруд у Херсонесі, 4—3 ст. до 
н. е.). Архіт. форми Стародавньої 
Г. та її ордерна система відіграли 
велику роль у дальшому розвитку 
світової архітектури. Ю. С. Асєєв 
Образотворче мистецтво. Найдав¬ 
ніші пам’ятки мистецтва на тер. Г. 
належать до Егейської культури. 
Першим етапом власне грец. мис¬ 
тецтва був «гомерівський» період 
(11—8 ст. до н. е.), представлений 
гол. чин. розписною керамікою 
геометричного стилю. Переломним 
у мист. Г. став період архаїки (7— 
б ст. до н. е.). Інтенсивне громад, 
життя грец. полісів сприяло під¬ 
вищенню інтересу до людини, що в 
монументальній скульптурі вия¬ 
вилось у все більшому олюдненні 
міфологічних образів. Поряд із 
культовою скульптурою в мистецт¬ 
во в цей час увійшли громадянські 
образи (статуї юнаків-атлетів — 

«куросів», святково одягнених дів¬ 
чат — «кор»). У застиглі постаті 
майстри вносили все більше 
життєвих спостережень (Аполлон 
Тенейський), вирішувалася проб¬ 
лема зображення постаті в русі 
(Ніке Архерма). У вазописі на змі¬ 
ну орнаментально-декоративному, 
<килимовому стилю» (6 ст. до н. 
е.) прийшов силуетний чорнофі- 
гурний стиль. Реалістичні тенден¬ 
ції остаточно перемогли в класич¬ 
ний період (5—4 ст. до н. е.), хоч 

Танець з барабанами. Розпис червоно- 
фігурної вази. Лувр. Париж. 

на початку його певного мірою й 
відчувалася архаїчна умовність 
(скульпт. група «Тирановбивці» 
Крітія й Несіота). В класичний 
період мист. Г. досягло свого 
найвищого розквіту, висунувши 
великих майстрів. Мірон вирі¬ 
шував проблему реалістичного 
відтворення руху (статуя диско¬ 
бола, група «Афіна і Марсій»), 
Фідій у піднесено величних міфо¬ 
логічних образах втілював мо¬ 
рально-етичні ідеали античної де¬ 
мократії (рельєфи Парфенона), 
Поліклет на основі вимірів поста¬ 
тей уславлених атлетів свого часу 
виводив норми правильної будови 
людського тіла, створив образ вої- 
на-громадянина демократ поліса 
(статуя дорифора-списоносця), Ско- 
пас у скульптурах передав сильні 
драм, почуття (фриз мавзолея в 
Галікарнасі), Праксітель створив 
багаті на тонкі почуття образи 
(«Гермес із немовлям Діонісом»), 
Лісіпп — образ грека-громадяни- 
на, сповнений внутр. напруги й 
енергії (статуї Апоксіомена, Ге- 
ракла). У вазописі запанував но¬ 
вий, червонофігурний стиль. В 
елліністичний період (4—1 ст. до 
н. е.) грец. мист. поширилося на 
деякі сх. елліністичні держави й 
зазнало певного впливу місц. 
культур. У мист. Г. широко ви¬ 
користовувались традиції класич¬ 
ного періоду (Венера Мілоська, 
Ніке Самофракійська, Лаокоон), 
водночас зростав інтерес митців до 
ширшого кола явищ (статуї свя¬ 
тилища Афіни в Пергамі). В живо¬ 
писі старод. греки утвердили нові 
принципи обсягово-просторового 
зображення на площині, але та¬ 
ких зразків збереглося мало. Тво¬ 
ри грец. скульптури дійшли до нас 
переважно в рим. копіях або фраг¬ 
ментах. Багато пам’яток грец. мис¬ 
тецтва знайдено на Україні, на 
тер., де були античні міста Північ¬ 
ного Причорномор’я. Л. М. Сак.. 
Театр. Театр Старод. Г. виник із 
культових ігрищ на честь Діоніса й 
Деметри в 6 ст. й досяг найвищого 

розквіту в 5 ст. до н. е. За Арісто- 
телем, саме пісні про Діоніса, т. з. 
дифірамби, й були першоджерела¬ 
ми давньогрец. трагедії. За згад¬ 
ками грец. істориків, один із най¬ 
давніших творів цього жанру — 
«Здобуття Мілета» Фрініха (494 
до н. е.). В первісній формі грец. 
трагедія була кантатою, що скла¬ 
далася з діалога соліста з хором, 
останній залишився неодмінною 
належністю грец. драми. Зго¬ 
дом розширилася діалогічна час¬ 
тина: Есхіл увів, крім першого 
актора (протагоніста), ще й друго¬ 
го (девтерагоніста), а Софокл — 
третього (тритагоніста). Три ак¬ 
тори могли виконувати в тій самій 
п’єсі по кілька ролей кожен. Хор 
виступав як своєрідний посеред¬ 
ник між акторами і глядачами, 
коментував дію вистави, а крім 
того був нерідко й самостійною 
колективною дійовою особою. Зна¬ 
чення хору виявилось і в самій 
побудові театру, осн. частиною яко¬ 
го була т. з. орхестра — круглий 
майданчик, на якому співав, а 
іноді й танцював хор. За орхест- 
рою, оточеною з трьох боків міс¬ 
цями для глядачів, було приміщен¬ 
ня, що відділялося від неї стіною 
з трьома дверима («скене» — звід¬ 
си сучас. слово «сцена»). Вистави 
відбувалися просто неба. Най¬ 
давніша театр, будова — Театр 
Діоніса в Афінах (кін. б—4 ст. 
до н. е.). Актори виступали у 
вбранні, подібному до жрецького, 
в масках і котурнах. Жіночі ролі 
виконували чоловіки. Театр в Афі¬ 
нах був держ. закладом. З б—5 
до 4 ст. до н. е. в Афінах постав¬ 
лено не менш як 1500—1600 тра¬ 
гедій. З них до наших днів дійш¬ 
ло тільки 33 трагедії Есхіла, Со- 
фокла й Евріпіда. Осн. ідейні 
проблеми, що стояли перед траге¬ 
дійними поетами 5 ст. до н. е.,— 
це взаємини між державою і гро¬ 
мадянином. Театр був ареною бо¬ 
ротьби політ, партій; під міфоло¬ 
гічною оболонкою сюжетів стави¬ 
лися й розв’язувалися гострі фі- 
лос та етичні проблеми. Ще наоч- 

Грецький театр (античний). Маска 
гетери. Маска трагедійного героя. Зо¬ 
браження Андромеди в театральному 
костюмі (вазопис). Трагедійний актор 
(статуетка з слонової кістки). 

ГРЕЦІЯ 
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ГРЕЦЬКА ГУБКА 

Грецька губка. 

ні тими є злободенні геми в коме¬ 
діях Арістофана. У веселих ігри¬ 
щах, крім нар. хору, брали участь 
мандрівні блазні (т з. міми). 
В 4 ст. до н. е., після розпаду афін- 
ської демократії, почався занепад 
давньогрец. театру. В кін. 4 —на 
поч. З ст. до н. е. домінувала 
«новоаттічна» комедія Менандра. 
Театр поступово перетворювався на 
місце розваги. Театр, культура Г. 
відіграла велику роль у розвитку 
світового театру. 
Музика. Для античного грец. мисі. 
характерний нерозривний зв’язок 
тексту, музики й танцю. Музика 
була одноголосою — хорові й соль¬ 
ні пісні (застольні, жалібні, гім¬ 
ни). Муз. інструменти — струнні 
(ліра, кіфара), духові (авлос, 
флейта Пана) та ін. Хоровий спів 
був основою трагедії — найвищого 
досягнення муз.-поетичного мис¬ 
тецтва Г. Зразки давньогрец. муз. 
творчості збереглися тільки у 
фрагментах. Розвивалися муз. ес¬ 
тетика (Геракліт, Платон, Арісто- 
тель. Арістоксен) і теорія музики, 
зокрема вчення про лади й зву¬ 
коряди (Евклід, Нікомах, Піфа- 
гор та ін.). Музика входила в сис¬ 
тему виховання молоді. Деякі муз. 
терміни, запроваджені давньогрец. 
теоретиками (напр., «музика», «ме¬ 
лодія». «ритм», «гама», «гармо¬ 
нія»), вживаються в дещо іншому 
значенні й тепер. Укр. компози¬ 
тор і фольклорист П. П. Соколь¬ 
ський у праці «Російська народна 
музика великоруська і малоруська 
в її будові мелодійній і ритміч¬ 

ній...» (1888) використав теор. за¬ 
сади грец. музики для з’ясування 
закономірностей будови рос. і укр. 
нар. мелодій. Іл. див. на окремо¬ 
му аркуші, с. 448—449. 

М. П. Загайкевич. 

Літ,: Маркс К. и Знгельс Ф. Об 
античности. Л., 1932; Енгельс Ф. По¬ 
ходження сім’ї, приватної власності і 
держави. К., 1955; Колобова О. М., 
Глускіна Л. М. Нариси історії старо¬ 
давньої Греції. К., 1961; История 
Древней Греции. М., 1972; Андреев 
Ю. В. Раннегреческий полис. Л., 
1976; История античной диалектики. 
М., 1972; Асмус В. Ф. Античная фи- 
лософия. М., 1976; Тройський І. М. 
Історія античної літератури. К., 1959; 
Антична література. Хрестоматія. К., 
1968; Антична література. К., 1976; 
Радциг С. И. История древнегреческой 
литературьі. М., 1977; Полевой В. М. 
Искусство Греции. Древний мир. М., 
1970; Асєєв Ю. С. Подорож в античний 
світ. К., 1970; Всеобщая история ар- 
хитектурьі, т. 2. М., 1973; Блаватский 
В. Д. Искусство Северного Причерно- 
морья античной зпохи. М., 1947; Вип- 
пер Б. Р. Искусство Древней Греции. 
М., 1972; Дмитрова Л. Підручна кни¬ 
га з історії всесвітнього театру, в. 1. 
[Вступ, ст. О. Білецького]. X., 1929; 
Головня В. В. История античного теат- 
ра. М., 1972; Музикальная культура 
древнего мира. Д., 1937; Античная му¬ 
зикальная зстетика М.. 1960. 

ГРЕЦЬКА ГУБКА, туалетна губ¬ 
ка (Еи5роп£Іа оНісіпаїіз)— безхре¬ 
бетна тварина я ряду кремнієрого- 
вих губок. Пошир, у сх. частині 
Середземного м. Об’єкт промислу. 
ГРЕЦЬКА МбВА, еллінська мо¬ 
ва — мова греків. Становить окре¬ 
му групу індоєвропейської сім’ї 
мов. Під заг. назвою «Г. м.» розу¬ 
міють: давньогрец. діалекти — іо¬ 
нійський, аттічний, еолійський, бе- 
отійський, ахейський, або аркадо- 
кіпрський, дорійський тощо (бл. 
20 ст. до н. е.— кін. 4 ст. до н. е.); 
койне, або спільногрец. мову ел¬ 
ліністичної й римської епох (бл. 
Зет. дон. е.— 5 ст. н. е.); серед¬ 
ньовічну Г. м.— архаїчну літера¬ 
турну й відмінну від неї розмовну 
(бл. 6 ст.— 13 ст.)та новогрецьку. 
Характерні фонетичні риси давньо¬ 
грец. мови: наявність довгих і ко¬ 
ротких простих голосних і диф¬ 
тонгів, придихових і непридихо- 
вих глухих змичних приголосних; 
музичний наголос. У морфології: 
4 відмінки іменників, розгалу¬ 
жена система дієвідмінювання, 
надзвичайно розвинений словотвір. 
Давньогрец. мова вплинула на фор¬ 
мування лат. літ. мови й сучас. 
європ. мов, зокрема на їхню лек¬ 
сику (див. Інтернаціоналізми). В 
укр. мові є лексичні запозичення з 
Г. м., яких немає в ін. слов. мовах 
(левада, троянда, халепа тощо). 
Новогрец. мова виникла на основі 
нар. розмовної мови візантійської 
епохи. Існує в двох різновидах: 
димотика — спільногрец. розмов¬ 
на й літ. мова (з тер. діалектами) та 
кафаревуса — архаїчна літ. мова, 
що донедавна обслуговувала адм. і 
наук, сфери. Для фонетичної сис¬ 
теми новогрец. мови характерна 
наявність 5 простих голосних фо¬ 
нем, свистячих африкат, міжзуб¬ 
них щілинних і середньоязичних 
приголосних. У морфології: З 
відмінки, 3 роди, складна система 
дієвідмінювання, дуже розвинений 
словотвір. 
Літ.: Соболевский С. И. Древнегречес- 
кий язик. М., 1948; Белецкий А. А. 

Кратний очерк грамматики новогре- 
ческого язьїка. В кн.: Новогреческо- 
русский словарь. М., 1950; Козаржевс- 
кий А. Ч. Учебник древнегреческого 
язьїка. М., 1975. А. О. Біленький. 

ГРЕЦЬКА НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗ¬ 
ВОЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ 1821- 
29 — війна грецького народу за 
незалежність від Османської ім¬ 
перії. В підготовці антитур. повс¬ 
тання велику роль відіграли гре¬ 
цькі патріотичні товариства, 
частина яких діяла на тер. Украї¬ 
ни. В березні 1821 А. Іпсіланті 
підняв повстання в Молдавії, яке 
стало поштовхом до розгортання 
революц. боротьби в Греції. 25.ІІІ 
повстання охопило Морею (Пело¬ 
поннес), незабаром — майже всю 
країну. В січні 1822 нац. збори 
Греції проголосили її незалежність 
і прийняли конституцію. Тур. уряд 
відповів на повстання кривавими 
репресіями. Грец. патріоти продов¬ 
жували боротьбу. Влітку 1822 
нац.-визвольні сили примусили 
30-тисячну тур. армію відступити з 
Мореї, очистили Егейське м. від 
тур. флоту. В 1823—24 загостри¬ 
лася внутр. боротьба в таборі пов¬ 
станців. Суперечності між селян¬ 
ством (рушійною силою, масо¬ 
вою базою революції) та замо¬ 
жними верствами населення Гре¬ 
ції. які очолили повстання, приз¬ 
вели до двох громадян, воєн 
(1823—24 і 1824—25). В 1825—27 
Туреччина за допомогою васальних 
єгип. військ намагалася відновити 
своє панування. Патріоти втратили 
більшість визволеної території. 
Після обрання 1827 І. Каподістріі 
президентом Греції англ., франц. 
та рос. уряди висунули вимогу на¬ 
дати Греції автономію. Відмова 
Туреччини призвела до вступу ве¬ 
ликих д-в у війну. В 1827 Туреччи¬ 
на зазнала поразки на морі. В ре¬ 
зультаті рос.-тур. війни 1828—29 
Османська імперія за Адріано- 
польським мирним договором 1829 
визнала автономію Греції (з 1830 
— незалежна). Проте революція не 
була завершена — значна частина 
грец. нас. залишилася під тур. 
пануванням (див. Греція, історія). 
Літ.: Енгельс Ф. Що буде з Європейсь¬ 
кою Туреччиною? Маркс К. і Енгельс 
Ф. Твори, т. 9; Фадеев А. В. Россия 
и восточний кризис 20-х годов XIX 
века. М., 1958; Шпаро О. Б. Освобож- 
дение Греции и Россия (1821 — 1829). 
М., 1965 

ГРЕЦЬКЕ ПИСЬМО — алфавітне 
письмо греків. Виникло на сенові 
фінікійського письма з 8 ст. до 
н. е. Наприкінці 5 ст. до н. е. в 
Афінах було прийнято алфавіт із 
24 букв, що став загальногрецьким. 
Різновиди Г. п.: монументальне 
(на твердих матеріалах — з 8 ст. 
до н. е.), унціальне (на папірусі — 
з 4 ст. до н. е.; на пергамені — 2 ст. 
до н. е.), маюскульне й мінускуль¬ 
не (на пергамені й папері — до за¬ 
стосування книгодрукування в 15 
—16 ст.), сучасне — друкований 
шрифт і рукописне, або курсивне. 
У сучас. грец. алфавіті зберегло¬ 
ся 24 букви, але їхня вимова змі¬ 
нилася. Давні назви знаків (їх на¬ 
ведено в табл.) також вимовляють¬ 
ся накше——«віта», «зіта», «мі», 
«н » та деякі ін. На основі дав¬ 
нього Г. п. створено латинський 
алфавіт і слов. кирилицю, від 
якої (через рос. гражданський 
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Ло ст. Думи. 1. Л М. Жемчужников. Кобзар на шляху. 
1854 2. В. С. Кравченко. «Хведір Безродний» Ілюстрація до 
книжки «Думи» Київ. 1959 3. Д. І. Безперчий. Бандурист. 
60-і роки 19 ст. 1 і 3 — в Державному музеї українського 
образотворчого мистецтва в Києві. 



1 

2 

З 

До ст. Думи. 

1. І. С. їжакевич. Перебендя. 1938. Державний музей 
Т. Г. Шевченка в Києві. 

2. О. Г. Сластіон. Ілюстрація до поеми Т. Г. Шевченка 
«Гайдамаки». 1885. Туш. Державний музей Т. Г. Шевченка 
в Києві. 

3. М. Г. Дерегус. Дума про козака Голоту. 1957. Офорт. 
Державний музей українського образотворчого мистецтва 
в Києві. 

4. М. І. Хмелько. «Хвесько Ганжа Андибер». Ілюстрація 
до книжки «Думи». Київ. 1959. 

5. В. І. Штернберг. Кобзар з поводирем. Офорт, фронтис 
піс до «Кобзаря» Т. Г. Шевченка 1840. 

6. І. Д. Принцевський. «Сорочинські події 1905 року». 
Ілюстрація до книжки «Думи». Київ. 1959. 
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шрифт) походить рос., білорус., 
український алфавіт і багато ін. 
алфавітів. ф А. О. Білецький- 
ГРЕЦЬКИМ горГх — плодова ро¬ 
слина родини горіхових; те саме, 
що й волоський горіх. 
ГРЕЦЬКІ КОЛбНІЇ ПІВНІЧНО¬ 
ГО ПРИЧОРНОМОР’Я — див. 
Античні держави Північного При¬ 
чорномор'я. 
ГРЕЦЬКІ ПАТРІОТЙЧНІ ТОВА- 
РЙСТВА — таємні нац.-визволь¬ 
ні товариства (гетерії) в кін. 18 — 
на поч. 19 ст., метою яких була 
боротьба за визволення Греції 
від тур. панування. Т-ва («Гетерія» 
Рігаса Велестінліса та ін.) об’єд¬ 
нували вузьке коло учасників, пе¬ 
реважно представників бурж. 
верств населення грец. колоній у 
містах ряду європ. країн. Загал ь- 
нонац. орг-цією стала лише «Фг- 
лікі етерія> («Т-во друзів»), засн. 
1814 в Одесі. Її відділення були в 
Херсоні й Таганрозі, в Греції, грец. 
колоніях у містах Європи. Значний 
вплив на т-во мали рос. дворян¬ 
ські революціонери — майбутні де¬ 
кабристи. З 1820 т-во очолили 
брати А. і Д. Іпсіланті. Розпоча¬ 
те гетеристами 6. III 1821 повстання 
в Молдавії було поштовхом до роз¬ 
гортання грецької національно- 
визвольної революції 1821—29. 
ГРЕЧ Микола Іванович [3 (14). VIII 
1787, Петербург — 12 (24). І 1867, 
там же] — російський реакційний 
журналіст і письменник. Разом 
з Ф. Булгаріним видавав журн. 
«Сьін отечества» (1812—39) й га¬ 
зету «Северная пчела» (1831—59). 
Автор романів «Чорна жінка» 
(1834), «Подорож до Німеччини» 
(1836), мемуарів «Записки про 
моє життя» (повне вид. 1886), книг 
<Нарис короткої історії російської 
літератури» (1822), «Читання про 
російську мову» (1840) та ін. Зу¬ 
стрічався з Т. Шевченком. Укр. 
поет полемізував з Г. щодо його 
оцінки «малоросійських» творів 
О. Шаховського «Козак-віршу- 
вальник» і «Малоросійська Сафо». 
ГРЕЧАНИЙ Парфентій Карпович 
(21.XI 1924, с. Кримка, тепер Пер- 
вомайського р-ну Микол, обл.— 
1.ІІІ 1943) — учасник підпільної 
боротьби проти німецько-фашист¬ 
ських загарбників під час Вели¬ 
кої Вітчизн. війни, Герой Рад. 
Союзу (1958). Один із засновни¬ 
ків підпільної комсомольської 
орг-ції «Партизанська іскра>, а 
згодом — її командир. Загинув у 
сутичці з жандармами. 
ГРЕЧАНИКИ — 1) Хліб, а також 
млинці, випечені з гречаного бо¬ 
рошна. 2) Українська нар. пісня-та- 
нець імпровізаційного характеру. 
Перша частина мелодії — по¬ 
вільного або помірного темпу, 
друга — швидкого й дуже швид¬ 
кого (часто її використовують для 
супроводу гопака). Розмір 2/4. 
ГРЕЧАНГНОВ Олександр Тихо- 
нович [13 (25).Х 1864, Москва — 
4.1 1956, Нью-Йорк] — російський 
композитор і педагог. Навчався 
в Моск. (1881—90) і Петерб. 
(1890—93) консерваторіях. Ви¬ 
кладав у муз. школі Гнесіних. У 
1925 виїхав за кордон. Автор З 
опер (у т. ч. «Добриня Нікітич», 
1901), 6 симфоній, хорових, ка¬ 
мерних та інструм. творів, роман¬ 

сів, музики для дітей, до вистав 
МХТ («Цар Федір Іоаннович», 
1898, «Смерть Іоанна Грозного»^ 
1899). Обробив укр. нар. пісні 
«Люлі, люлята», «Віє вітер» та «Ой 
чия це хатинка». В 1943 на¬ 
писав симфонічну поему «До пе¬ 
ремоги», присвячену героям Вели¬ 
кої Вітчизн. війни 1941—45. 
ГРЕЧАНКО Василь Миколайо¬ 
вич [17 (ЗО). І 1906, м. Кобеляки, 
тепер Полт. обл.— 14.IX 1967, Хар¬ 
ків] — український рад. театраль¬ 
ний художник, засл. діяч мист. 
УРСР (з 1953). Закінчив 1930 Хар¬ 
ків. худож. ін-т, де навчався в 
О. Хвостенка-Хвостова й М. Бу- 
рачека. З 1933 працював у теат¬ 
рі <Березіль> (з 1935 — Харків, 
укр. драм, театр ім. Т. Г. Шев¬ 
ченка; з 1944 — гол. художник). 
Оформив спектаклі: «Дай серцю 
волю, заведе в неволю» Кропив- 
ницького, «Платон Кречет» Корній¬ 
чука (обидва — 1936), «Генерал 
Ватутін» Дмитерка (1948), «Гам- 
лет» Шекспіра (1956), «Третя па¬ 
тетична» Погодіна (1958). Держ. 
премія СРСР, 1948. 
ГРЕЧЙНА Михайло Гнатович 
(II. IV 1902, с Будшце, тепер Чер¬ 
кас. р-ну Черкас, обл.— 21. VI1979, 
Київ) — укр. рад. арх-р. У 1930 

М. Г. Гречина, Г. І. Гранаткін, 
В. І. Стариков. Будинок Торговельно- 
промислової палати в Києві. 1964. 

закінчив архіт. ф-т Київ, худож. 
ін-ту. Споруди: у співавторстві — 
стадіон «Динамо» (1937; реконст¬ 
рукція 1956—58, 1978—79), Центр, 
стадіон (будівництво й реконструк¬ 
ція 1937—41, 1967, з 1978), Палац 
спорту (1960), житл. масив Ком¬ 
сомольський (1963), будинок Торг.- 
пром. палати (1964), готель «Русь» 
(1965—79), усі — в Києві, готель 
«Тарасова гора» в Каневі (1961; іл. 
див. на окремому аркуші до ст. 
Архітектура, т. 1, с. 224—225). 
Г.— автор наук, праць з питань 
архітектури й будівництва. 
ГРЕЧКА (Радоругшп) — рід од¬ 
норічних, рідше багаторічних тра¬ 
в’янистих рослин родини гречко¬ 
вих. Стебло ребристе, голе, гіл¬ 
лясте. Листки чергові, трикутно- 
серцевидні. Квітки двостатеві бі¬ 
лі, рожеві, червоні, запашні, зіб¬ 
рані в китиці, які у верхній части¬ 
ні рослини утворюють щиток або 
напівзонтик. Плід — гостро три¬ 
гранний горішок. 15 видів, пошир, 
в областях з помірним кліматом. 
В СРСР 2 дикорослі види, з них 
в УРСР — один: Г. татарсь- 
к а (Р. Іаіагісит), трапляється на 
Поліссі і в Лісостепу як бур’ян 
у посівах Г. звичайної та ін. куль¬ 
тур. Квітки жовто-зелені, всі ли¬ 
стки черешкові, ребра горішків 
унизу тупі й зморшкуваті. Самоза¬ 

пильна рослина. Важливе госп. 
значення має Г. звичайна 
(Р. 5а£Іиаіііт, або Р. езсиїепіит), 
що її вирощують у багатьох краї¬ 
нах, зокрема в СРСР, у т. ч. на 
Україні (переважно в Лісостепу, 
менше на Поліссі й у Степу). Зерно 
Г. містить повноцінніші, ніж у 
зернових злаків, білки (10—13%), 
вуглеводи, жири, органічні к-ти 
(лимонну, яблучну, щавлеву), ві¬ 
таміни Ві, В2 і РР, мінеральні 
солі й глікозид Р (рутин), що має 
лікувальне значення, мікроеле¬ 
менти (бор, йод, кобальт). З зер¬ 
на Г. виготовляють крупи, що 
мають високі дієтичні якості, та 
борошно. Гречана солома й поло¬ 
ва — добрі корми для худоби. 
Г.— цінний медонос: з 1 га посіву 
бджоли можуть взяти 60—100 кг 
меду. Врожайність Г. пересічно 
10—12 (20) ц/га. На Україні ви¬ 
рощують переважно середньостиглі 
сорти (табл.). В УРСР посівна 
площа Г. 1977 становила 329 тис. га. 

ГРЕЧКО 

Іл. с. 164. 
Літ.: Савицкий К. А. Гречиха. М., 
1970; Демиденко П. М. Просо и гре« 
чиха в степи Украиньї. Днепропет- 
ровск, 1974; Алексєєва О. С. Гречка. 
К., 1976; Генетика, селекция, семе- 
новодство и воздельївание гречихи. 
М., 1976. К. А. Савицький. 
ГРЕЧКА — сучасний український 
нар. груповий жіночий танець. Ві¬ 
дображає процес сіяння і збирання 
гречки. Створений у селі Клесові 
Сарненського р-ну Ровен. обл. Муз. 
розмір 2/4. 
ГРЕЧКО Андрій Антонович 
[4 (17).X 1903, Голодаєвка, тепер 
с. Куйбишево, райцентр Ростов, 
обл.— 26.IV 1976, Москва] — рад. 
партійний, держ. та військовий 
діяч, Маршал Рад. Союзу (1955), 
двічі Герой Рад. Союзу (1958, 
1973). Член КПРС з 1928. В Рад. 
Армії з 1919. В складі 1-ї Кінної 
армії брав участь у громадян, війні. 
В 1936 закінчив Військ, академію 
ім. М. В. Фрунзе, 1941—Академію 
Генштабу. Під час Великої Віт¬ 
чизн. війни 1941—45 командував 

П. К. Гречаний. 

Районовані 
сорти гречки 
на Україні в 1978 

Сорт 

Серед¬ 
ній 
уро¬ 
жай, 
ц/га 

Аеліта 18,7 
Богатир 16,5 
Вікторія 16,3 
Глорія 17.3 
Майська 17,7 
Одеська 16,6 
Радехівська 
поліпшена 18,1 
Чернігів¬ 
ська 17 19,4 
Шатилівська 4 18,4 
Шатилівська 5 18.0 

кав. д-зією, корпусом, армією 
_ Грецьке письмо. 

ФОРМИ 
ЗНАКІВ НАЗВИ 

ВИМОВА 
ЗНАКІВ 

ФОРМИ 
ЗНАКІВ НАЗВИ 

ВИМОВА 
ЗНАКІВ 

у4 ст. ДО 
и. е. 

сучас¬ 
ні 

ЗНАКІВ давня сучас¬ 
на 

-у 4 ст. 
до 

н. е. 
сучас¬ 

ні 
ЗНАКІВ давня сучас¬ 

на 

А Аа альфа а,а а N ню н н 

в Віз бета б в неї не не 

г Гг гамма ті г О 0 о о мінрон 0 0 

А /и дельта д № Г Птт ПІ п п 

Е Еє е псилон е е Р Рр ро Р Р 

І її зета 3 3 £ 2ос сигма с с 

Н Нч ета е і Т Тт тау т т 

О 09 тета тл [9] У Ти [и] псилон Ги] і 

1 11 йота і, 7 і ф Ф? фі пА Ф 

к Кх наппа н н X Хх XI н* X 

А АХ ламбда л л У псі пс пс 

М Мм мю м м Ґ\ омега 0 0 

11 УРЕ, т. 3. 
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ГРЕЧКО 

Гриб-зонтик великий. 

Гриби, поширені на 
Україні 

їстівні 
Білий гриб, боровик 
Глива, плеврот черепи- 
частий 
Гнойовик білий 
Зеленушка 
Лисичка 
Маслюк звичайний 
Моховик жовтобурии 
Опеньок справжній 
опеньок їстівний 
Печериця польова 
Печериця садова 
Печериця степова 
Підберезовик 
Підосичник 
Польський гриб 
Порхавка гігантська, 
дощовик гігантський 
Порхавка їстівна, 
дощовик їстівний 
Рижик 
Сироїжка бездоганна 
Сироїжка запашна 
Сироїжка зелена 
Сироїжка їстівна 
Сироїжка луската 
Хрящ-молочник пер¬ 
цевий 
Хрящ-молочник 
справжній 

Умовно їстівні * 

Валуй 
Вовнянка 
Зморшок їстівний 
Свинушка 
Синяк, дубовик 

* їх використовують у 
їжу після відварюван¬ 
ня (відвар знищують). 

Неїстівні 
Гірчак 
Лисичка несправжня 
Порхавка отруйна, 
дощовик несправжній 
Сироїжка неїстівна 
Хрящ-молочник неїс¬ 
тівний 

Отруйні 
Бліда поганка, або 
мухомор зелений 
Мухомор пантерний 
Опеньок несправжній 
опеньок отруйний 
Печериця рудіюча 
печериця отруйна 
Строчок звичайний 
Чоотів гриб 

(12, 47, 18, 56, 1-ю гвардійською). 
З жовтня до грудня 1943 — заст. 
команд. 1-м Укр. фронтом. У 
1945—53 — команд. військами 
Київ, військ, округу, 1953—57 — 
головнокоманд. групою рад. 
військ у Німеччині. З 1957 — 1-й 
заст. міністра оборони СРСР і 
головнокоманд. сухопутними вій¬ 
ськами. З квітня 1960 — 1-й заст. 
міністра оборони СРСР і з липня 
1960 по липень 1967 одночасно — 
головнокоманд. Об’єднаними 
збройними силами країн Варшав¬ 
ського договору. З квітня 1967 — 
міністр оборони СРСР. Кандидат 
у члени ЦК КПРС (1952—61), 
член ЦК КПРС (з 1961). З квітня 
1973 — член Політбюро ЦК КПРС. 
Депутат Верховної Ради СРСР 2— 
8-го скликань. Нагороджений 6 
орденами Леніна, 3 орденами Чер¬ 
воного Прапора, ін. орденами, 
медалями. 
Те.: Через Карпати. М., 1972; Воору- 
женньїе Сили Советского государства. 
М., 1975: Годи войньї. М., 1976. 

ГРЕЧКО Георгій Михайлович 
(н. 25. V 1931, Ленінград) — льот- 
чик-космонавт СРСР, двічі Герой 
Рад. Союзу (1975, 1978), Герой 
ЧССР (1978). Член КПРС з 1960. 
Закінчив (1955) Ленінгр. механіч¬ 
ний ін-т. Канд. тех. наук. У загоні 
космонавтів з 1966. Разом з О. О. 
Губарєвим здійснив (11.1—9.ІІ 
1975) політ на космічному кораблі 
«Союз-17» (див. <Союз>). Після 
стикування корабля «Союз-17» з 
орбітальною наук, станцією «Са- 
лют-4» космонавти виконували 
програму польоту. Разом з ЇО. В. 
Романенком здійснив політ (10.XII 
1977 — 16.III 1978) на космічному 
кораблі «Союз-26». Після стику¬ 
вання корабля «Союз-26» з орбі¬ 
тальною станцією «Салют-6» кос¬ 
монавти виконали велику н.-д. 
програму. Під час польоту, що три¬ 
вав 96 діб, вони здійснили вихід у 
космос; до орбітальної станції при- 
стиковувались кораблі «Союз-27» 
(В. О. Джанібеков і О. Г. Мака¬ 
ров) і перший у світі міжнар. екі¬ 
паж корабля «Союз-28» (О. О. Гу¬ 
ба рєв і В. Ремек); було проведено 
дозаправку станції за допомогою 
вантажного корабля «Прогресе-1» 
(див. <Прогресс>). Г. і Ю. В. Ро- 
маненко повернулися на Землю на 
кораблі «Союз-27». Золота ме¬ 
даль АН СРСР ім.К. Е. Ціол- 
ковського (1978). 
ГРЕЧУХА Михайло Сергійович 
(19.ІХ 1902, с. Мошни, тепер Чер 
каського р-ну Черкас, обл.— 15. V 
1976, Київ) — державний і парт, 
діяч УРСР. Член КПРС а 1926. 
Н. в сім’ї селянина-бідняка. В 
1936 закінчив Харківський авто 
дор. інститут. В 1938—39 — пер¬ 
ший секретар Житомир, обкому й 
міськкому КП(б)У. В 1939—54 — 
Голова Президії Верховно Ради 
УРСР, 1954—59 — перший заст., 
1959—61 — заст. Голови Ради Мі¬ 
ністрів УРСР. У 1956—61 — 
кандидат у члени ЦК КПРС У 
1938—61 — член Політбюро (з 
1953 — Президії) ЦК Компартії 
України. Депутат Верховної Ра¬ 
ди СРСР І—5-го скликань і Вер 
ховної Ради УРСР 1—5-го скли¬ 
кань. З 1966 — персональний 
пенсіонер. Нагороджений 3 орде¬ 
нами Леніна, орденом Жовтневої 

Революції, ін. орденами, меда¬ 
лями. 
«ГРЄіііЕМА ЗАКОН» — еконо¬ 
мічний закон грошового обігу, за 
яким «гірші гроші витісняють з 
обігу кращі». Сформулював його 
в 16 ст. англ. фінансист Т. Грешем. 
«Г. з.» відображає типове для біме¬ 
талізму явище, коли з двох ме¬ 
талів (золота й срібла), які зако¬ 
нодавчо виконують у встановлено¬ 
му співвідношенні роль загально¬ 
го еквівалента, один знецінюєть¬ 
ся. Це призводить до того, що мо¬ 
нети, викарбувані з металу, вар¬ 
тість якого в даний час вища, 
витісняються з обігу й перетво¬ 
рюються на скарб. 
«Г. з.» діє й під час інфляції, коли 
населення намагається прихова¬ 
ти повноцінні металеві гроші, а в 
обігу в основному залишаються 
гроші паперові. Ця закономірність 
діє і на сучас. світовому капіталі¬ 
стичному ринку. Золото, що являє 
собою світові гроші, витісняється 
з обігу своїм замінником — папе¬ 
ровими грошима. Наук, аналіз 
явища, відображеного в «Г. з.», 
дав К. Маркс у теорії грошей. 

А. І. Кредісов. 

ГРЖЇМАЛІ (Нгітпаїі) Адальберт 
(Войтех; ЗО.VII 1842, Пльзень — 
15. VI 1908, Відень) — чеський 
композитор, скрипаль, муз. діяч 
і педагог. У 1861 закінчив Пра¬ 
зьку консерваторію. В 1874—1907 
жив у Чернівцях, де очолював 
«Музичне товариство», муз. шко¬ 
лу, керував симф. оркестром, 
струнним квартетом, чоловічим хо¬ 
ром; виступав як концертмейстер 
в укр. концертах. З 1902 викладав 
музику в Чернів. ун-ті. Автор 
опер, оркестрових, інструм. і во¬ 
кальних творів, у т. ч. на укр. теми 
(п’єси для віолончелі і фп. «Дум¬ 
ка», «Коломийка» та ін.). Г. нале¬ 
жить праця нім. мовою «Тридцять 
років музики на Буковині (1874— 
1904)» (Чернівці, 1904). 

Р. Я. Пилипчук. 
ГРИБ Кузьма Кіндратович [н. 
17 (ЗО).Х 1910, с. Верхівка, тепер 
Тростянецького р-ну Війн. обл. ] — 
український рад. письменник. 
Член КПРС з 1964. Закінчив Він¬ 
ницький пед. ін-т (1933). Працю¬ 
вав учителем. У роки Великої 
Вітчизн. війни був командиром 
партизанського загону. Перші вір¬ 
ші надрукував 1929. Автор пові¬ 
стей і оповідань про юних месни¬ 
ків, учасників боротьби проти фа¬ 
шист. окупантів: «Бойове завдан¬ 
ня» (1958), «Климко» (1966), «Два¬ 
надцять ■ одна» (1969) та ін., до¬ 
кументальної повісті «За Унавою— 
партизани» (1977). Нагороджений 
орденом Вітчизняної війни 1-го сту¬ 
пеня, медалями. 
Те.: В зоряну ніч. К., 1970; Перший 
постріл. К., 1974; Рос. перекл.— 
Рассказьі. М.. 1964: Митя — парти¬ 
зан. М., 1972 г. П. Донець. 

ГРИБАЧдВ Микола Матвійович 
[6 (19). XII 1910, с. Лопуші, тепер 
Брян. обл. 1 — російський рад. 
письменник, Герой Соціалістичної 
П^аці (1974). Член КПРС з 1943. 
Учасник Великої Вітчизн. війни. 
Друкуватися почав 1935 (зб. «Пів 
нічний Захід»). До зб. «Дорогами 
війни» (1945) увійшли вірші воєн¬ 
ного часу. Життя колгоспного се¬ 
лянства показав у поемах «Кол¬ 

госп „Більшовик4*» (1947) і «Вес¬ 
на у „Перемозі44» (1948), удостоє¬ 
них Держ. премії СРСР (1948, 
1949). 36. «Вірші і поеми», 1964; 
«Любов, і тривога, і бій», 1966; 
«Стрілка секундоміра», 1977 — 
про боротьбу народів світу за мир 
і свободу. Автор оповідань (зо. 
«Серпневі зорі», 1958; «Нічна гро¬ 
за», 1964; «Любов моя шалена», 
1967, та ін.), публіцистичних ста¬ 
тей, дорожніх нарисів («Десна- 
красуня», 1956), повісті «Білий 
ангел у чистім полі» (1968) — про 
події Великої Вітчизн. війни. 
На XXII—XXV з’їздах КПРС 
обирався кандидатом у члени 
ЦК КПРС. Нагороджений орденом 
Жовтневої Революції, ін. ордена¬ 
ми, медалями. Ленінська премія. 
1960. 
Те.: Собрание сочинений, т. 1—5. М., 
1971—73; Укр. перек л.— Опові¬ 
дання про першу любов. К., 1956; До 
звершень. В кн.: Сузір'я, в. 10. К., 
1976. І. Д. Бажиное. 

ГРИБ-ЗбНТИК, лепіота (Беріо- 
Са) — рід шапинкових базидіаль¬ 
них грибів (див. Базидіоміцети). 
Бл. 100 видів. В СРСР — ол. ЗО 
видів, з них на Україні — 25. 
Найвідоміші: Г.-з. великий 
(Б. ргосега) з плоскоопуклою, до 
ЗО см. у діаметрі, білувато-сіру¬ 
ватою, сірувато-коричнюватою ша¬ 
пинкою й довгою (до 25 см і більше 
завдовжки) ніжкою, біля основи з 
бульбою; трапляється в лісах, са¬ 
дах, парках і на галявинах у серп¬ 
ні — жовтні; і Г.-з. польовий 
(Б. ехсогіаТа) — менший за попе¬ 
редній вид; шапинка білувата, 
іноді коричнювато-кремова; трап¬ 
ляється в степах і на луках у 
червні — серпні. В їжу використо¬ 
вують лише шапинки молодих 
грибів. 
ГРИБЙ (Рип§і, Мусоїа) — група 
безхлорофільних організмів. Одні 
дослідники відносять Г. до нижчих 
рослин, інші — до відособленої 
групи організмів, близьких до тва¬ 
ринних. Бл. 100 тис. видів Г., по¬ 
ширених на всій земній кулі. Гри¬ 
би — гетеротрофи, живляться ор¬ 
ганічними речовинами осмотично 
(адсорбтивне живлення), дістаючи 
їх або з неживого субстрату — 
сапрофіти, або з живих організ¬ 
мів — паразити. Види деяких Г. 
перебувають у симбіозі з водорос¬ 
тями (лишайники) та деревними 
рослинами, утворюючи мікоризу. 
Вегетативне тіло Г. складається з 
міцелію (грибниці), тобто сплетен¬ 
ня нитчастих гіф. У нижчих Г. гіфи 
прості або розгалужені, без пере¬ 
городок (одноклітинні); у вищих — 
з перегородками (багатоклітинні). 
Клітини Г. одно-, дво- або багато¬ 
ядерні. Клітинна оболонка гіф 
щільна. Важливою ознакою вищих 
Г. (сумчастих грибів і базидіоміце¬ 
тів) є здатність утворювати специ¬ 
фічні для певних груп плодові 
тіла, що розвиваються з вегета¬ 
тивного міцелію. В одних груп — 
це вмістища спороносних органів, 
в інших — утвори різної форми (в 
численних видів — шапинка на 
ніжці, іноді сидяча), на поверхні 
яких або на певних ділянках їх 
розвиваються спороносні органи. 
Сплетення розгалужених гіф ут¬ 
ворює грибну тканину — плек~ 
тенхіму. Щільна міцеліальна тка- 



нина наз. стромою, дуже щіль¬ 
не сплетення гіф — склероцієм. 
Г. різноманітні за типом онтогене¬ 
тичного розвитку (див. Онтоге¬ 
нез), розмірами, формою, будовою 
плодоношень, особливостями роз¬ 
множення — нестатеве (вегетатив¬ 
не) і статеве. При вегетативному 
розмноженні ізольована частина 
грибниці може продовжувати роз¬ 
виток: у гіфах з’являються числен¬ 
ні перегородки, що ділять їх на 
окремі клітини, які оформлюються 
як спори — тонкостінні (оїдії, ар- 
троспори) або товстостінні, зде¬ 
більшого забарвлені (хламідоспо- 
ри); при проростанні їх утворює¬ 
ться грибниця. У деяких Г. відо¬ 
ме й брунькування. Статеве роз¬ 
множення полягає в злитті гаплоїд¬ 
них (див. Гаплоїдія) гамет різних 
статевих знаків, внаслідок чого 
утворюється зигота. Форми ста¬ 
тевого процесу в Г. дуже різнома¬ 
нітні. Г. містять білки, жири, ві¬ 
таміни різних груп, ферменти, 
біологічно активні речовини, ефек¬ 
тивні ростові речовини (гібереліни 
та ін.), глікоген (запасний продукт). 
В оболонках клітин гіф хітин (по¬ 
лісахарид) є майже в усіх груп Г. 
(в ооміцетів — целюлоза). За спе¬ 
цифікою будови й розмноження 
Г. поділяють на 4 відділи, а кож¬ 
ний відділ—на класи. І. Слизови¬ 
ки — Мухотусоїа, класи: Рго- 
Ю5Іе1іотусеІЄ5, ЬаЬугіпіЬиІоту- 
сеіез, Асгазіотусеіез, Мухо§а- 
зіготусеїез, РІазтосІіорЬоготусе- 
ІЄ5, 2. Хітридієві Г.— СЬуІгібіо- 
тусоїа, клас СЬуІгісІіошусеїез. 
3. Сапролегнієві Г.— Зарго'едпіо 
тусоїа, класи: Заргоіедпіотусеїез 
(Оотусеїез, РЬусотусеїез 8. 5їг.), 
НурЬосЬуІгіотусеїез. 4. Вищі 
Г.— Еитусоїа, класи: 2у£оту- 
сєіез, Азсотусеїез, Вазісііотусеїез. 
В окрему групу виділяють неза¬ 
вершені Г. (Рип£І ітрег^есіі, або 
Пеиіеготусеїез); до них належать 
конідійні (не( татеві) стадії пере¬ 
важно сумчастих Г. 
Є екологічні групи Г., умови існу¬ 
вання яких специфічні й дуже від¬ 
мінні: водяні Г., грунтові сапро¬ 
фіти, грунтові мікоризні, лишай¬ 
никові лабульбеніальні Г. та ін. 
Значення Г. велике. Загальнові¬ 
дома роль грунтових мікоризних 
Г. у розвитку й стані лісу: вони 
забезпечують нормальний розвиток 
деревних і чагарникових рослин. 
Грунтові сапрофітні Г. беруть 
участь у м нералізації орган.чних 
речовин. Багато видів Г. їстівні. 
Деякі Г. використовують у хлібо¬ 
пекарській, кондитерській, спир¬ 
товій та виноробній (дріжджі), 
молочній (виготовлення сиру рок¬ 
фору), фармацевтичній (джере¬ 
ла антибіотиків та онкостатичних 
речовин), харчовій (заготовлюють 
їстівні Г., культивують їстівні пе¬ 
чериці, гливу) та ін. галузях 
пром-сті. Все більшого значення 
набувають Г як джерело біо¬ 
логічно активних речовин. Велика 
кількість видів паразитних Г. є 
збудниками хвороб людини і тва¬ 
рин (див Мікози). Значної шкоди 
завдають збудники грибних хво¬ 
роб рослин культурним і лісовим 
рослинам. Є Г., що можуть спри¬ 
чинити тяжкі або й смертельні 
отруєння. Про окремі види Г. 
див. статті за їхніми назвами. Іл. 

див. на окремому аркуші, с. 400— 
401. 
Літ.: Визначник грибів України, т. 
1-5. К., 1967-79; Зеров Д. К. 
Очерк филогении бессосудистьіх рас- 
тений. К., 1972; Зерова М. Я. Атлас 
грибів України. К., 1974; Жизнь рас- 
тений, т. 2. М., 1976; Кириленко 
Т. С. Атлас родов почвенньїх грибов. 
К., 1977; Пидопличко Н. М. Грибьі— 
паразитьі культурних растений. Опре- 
делитель, т. 1—3. К., 1977. 

М. Я. Зерова. 

ГРИБКОВІ ХВОРбБИ — група 
захворювань, що спричинюються 
паразитичними грибками (нижчи¬ 
ми грибами). Див. Дерматоміко¬ 
зи, Кандидамікоз, Мікози. 
ГРИБНЙЦЯ, міцелій — вегета¬ 
тивне тіло грибів. Складається з 
одноклітинних (у більшості ниж¬ 
чих грибів) або багатоклітинних 
розгалужених (у деяких нижчих 
та всіх видів вищих грибів) гіф, 
що утворюють велику поверхню, 
через яку всмоктуються органіч¬ 
ні сполуки, мінеральні речовини, 
вода тощо. 

ГРИБНГ ХВОРОБИ РОСЛЙН — 
хвороби, що їх спричинюють пара¬ 
зитичні гриби. Іноді Г. х. р. наз. 
мікозами. Збудниками Г. х. р. є 
гриби, що належать до різних 
класів: плазмодіофорові (збудни¬ 
ки гили капусти, порошистої пар¬ 
ші картоплі тощо), хітридіоміцети 
(збудники раку картоплі, чорної 
ніжки капусти тощо), ооміцети 
(збудники фітофторозу картоплі, 
мільдью винограду, несправжньої 
борошнистої роси цибулі тощо), 
зигоміцети (деякі збудники плісня¬ 
віння насіння тощо), сумчасті 
(збудники парші яблуні, білої гни¬ 
лі соняшника, борошнистої роси 
злаків тощо), базидіальні (збудни¬ 
ки іржі рослин, сажки тощо) та 
багато незавершених грибів (збуд¬ 
ники клястероспоріозу кісточко¬ 
вих, плодової гнилі, антракнозу 
гарбузових тощо). Відомі різні 
типи Г. х. р.: гниль, плямистість, 
пустула, деформація, в’янення 
(див. Вілпі) та ін. Оселяючись на 
поверхні рослин або в їхніх тка¬ 
нинах, гриби живляться готовими 
органіч. речовинами, що дуже ос¬ 
лаблює рослину й може призвести 
до загибелі їх. Збудники Г. х. р. 
поширюються за допомогою спор, 
які зберігаються в насінні, вегета¬ 
тивному та посівному матеріалі, 
на післязбиральних рештках, у 
грунті, в ушкоджених тканинах ба¬ 
гаторічних рослин. Спори рознося¬ 
ться вітром, водою, краплями до¬ 
щу, переносять їх і комахи. Ін- 
кубац. період Г. х. р. може три¬ 
вати від кількох днів до кількох 
місяців, що залежить від типу збуд¬ 
ника, зовн. умов (гол. чином тем¬ 
пературних та вологості) і сорто¬ 
вих особливостей рослин. Для 
діагностики Г. х. р. має значення 
знання симптомів даної хвороби та 
виявлення її збудника (див. 
Діагностика хвороб рослин). За¬ 
ходи боротьби. Застосу¬ 
вання комплексу агротех., хім., 
біол. та фіз.-мех. методів, проти 
карантинних об’єктів — каран¬ 
тинні заходи. Див. також статті 
про Г. х. р. за їхніми назвами. 

В. Ф. ГІересипкін. 

ГРЙБОВ Олексій Миколайович 
Г18 (31). І 1902, Москва —29.ХІ 

1977, там же] — російський рад. 
актор, нар. арт. СРСР (з 1948), 
Герой Соціалістичної Праці (1972). 
Член КПРС з 1944. Закінчив 
студію МХТ. З 1924 — актор 
МХАТу. Ролі: Лука («На дні» 
Горького), Чебутикін («Три сест¬ 
ри» Чехова), 2-й мужик («Плоди 
освіти» Л. Толстого), Хома («Се¬ 
ло Степанчиково» за Достоєв- 
ським), матрос Соловцов («Офіцер 
флоту» Крона) та ін. Г. був першим 
виконавцем на сцені МХАТу ролі 
В. І. Леніна («Кремлівські куран¬ 
ти» Погодіна). Знімався в кіно- і 
телефільмах («Весілля», «Ревізор», 
«Сміливі люди», «Вірні друзі», 
«Шведський сірник», «День за 
днем»). Нагороджений 2 орденами 
Леніна, ін. орденами, медалями. 
Держ. премія СРСР, 1942, 1946, 
1951, 1952. 
ГРИБОбДОВ Олександр Сергійо¬ 
вич [4 (15). І 1795, Москва —30.1 
(11.11) 1829, Тегеран, похований 
у Тбілісі] — російський письмен¬ 
ник. Закінчив три факультети 
Моск. ун-ту. В 1812 добровольцем 
вступив до армії, 1816 вийшов 
у відставку. Протягом ряду років 
займав дипломатичні посади на 
Сході. В червні 1825 відвідав Київ, 
де зустрівся з керівниками Півден¬ 
ного товариства декабристів. З 
1828 — рос. посланник у Персії. 
Загинув внаслідок політ, прово¬ 
кації. Ранні літ. спроби Г.— коме¬ 
дії та вірші. В реалістичній коме¬ 
дії «Лихо з розуму» (1822—24; 
повне вид. 1833) виражено найпере- 
довіші на той час суспільні по¬ 
гляди, відтворено конфлікт між 
передовою молоддю, близькою за 
поглядами до декабристів, і пред¬ 
ставниками реакційного феодаль¬ 
но-кріпосницького табору. Комедія 
дістала високу оцінку прогресив¬ 
ної громадськості Росії. В 1831 
п’єсу було вперше поставлено в 
Москві й Петербурзі. «Лихо з ро¬ 
зуму» укр. мовою перекладали 
М. Рильський, Є. Дроб’язко та ін. 
Трагедії «Родаміст та Зенобія», 
«1812 рік», «Грузинська ніч», над 
якими Г. працював після 1825, не 
було завершено. Портрет с. 165. 
Те.: Сочинения, т. 1—2. М., 1971; Изб- 
ранное. М-, 1978; Укр. пере кл.— 
Лихо з розуму. К., 1951. 
Літ.: А. С. Грибоедов. В кн.: Литера- 
турное наследство, т. 47—48. М., 
1946; Орлов В. Грибоедов. Л., 1967; 
Пиксанов Н. Творческая история «Горе 
от ума». М., 1971; А. С. Грибоедов 
Творчество. Биография. Традиции. 
Л., 1977; Нечкина М. В. А. С. Грибое- 
лов и декабристи. М., 1977. 

Ю. І. Корзов. 

ГРЙВА Матвій (рр. н. і см. не¬ 
від.)— один з керівників гайда¬ 
мацького руху на Правобережній 
Україні в 30-х рр. 18 ст., запорізь¬ 
кий козак. Брав участь у повстанні 
під проводом Верлана. Очолюючи 
загін запорожців і селян, Г. 1734 
здобув Вінницю і розгромив ряд 
шляхет. маєтків у Війн, повіті. 
Після придушення повстання від¬ 
ступив із загоном на Запорізьку 
Січ. Восени 1736 гайдамаки на чо¬ 
лі з Г. захопили Паволоч (тепер 
село Попільнянського р-ну Жи¬ 
томир. обл.) і Погребище (тепер 
смт Війн. обл.). Дальша доля 
Г. невідома. 
ГРИВАСТА ВІВЦЯ (Атшоїга- 
8115 Іегуіа) — парнокопитний сса- 
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А. А. Гречко. 

Г. М. Гречко. 

М. М. Грибачов. 

О. М. Грибов. 
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ГРИВАСТИЙ 
ВОВК 

Гречка: 1 — загальний 
вигляд рослини; 2 — 
квітка з довгими стовп¬ 
чиками і короткими 
тичинками; 3 — квітка 
з короткими стовпчи¬ 
ками і довгими тичин¬ 
ками. 

Гривастий вовк. 

вець родини бичачих. Довж. гіда 
до 165 см, вис. в холці до 100 см, 
маса 40—140 кг. У самців великі 
загнуті роги (довж. до 80 см), у 
самок менші (до 40 см). Довге 
густе волосся 4на нижній частині 
шиї і передніх кінцівках утворює 
гриву (звідси й назва Г. в.). Забарв¬ 
лення рудувато-жовте. Самка що¬ 
року після 150—165-денної вагіт¬ 
ності народжує 1—2 ягнят. Г. в. 
поширена в Пн. Африці. Живе 
невеликими стадами в гірських 
р-нах, тримається серед скель. 
Живиться трав’янистими росли¬ 
нами. Об’єкт полювання, Г. в. ду¬ 
же винищена. На значній частині 
ареалу взята під охорону. Г. в.— 
предок місцевих свійських овець. 

О. П. Корнєєв 
ГРИВАСТИЙ ВОВК (СЬгузосуоп 
ЬгасЬуигиз, синонім Сапіз .щЬа- 
іиз) — хижий ссавець род. собачих. 
Довж. тіла бл. 125 см, вис. в холці 
до 75 см, маса 20—23 кг, хвіст 
(довж. до ЗО см) пухнастий. За¬ 
барвлення на спині яскраво-руде, 
на ногах майже чорне, кінчик хвос¬ 
та — білий. Видовжене волосся на 
шиї утворює гриву (звідси й назва 
Г. в.). Поширений у Пд. Америці. 
Зустрічається в пампасах і навколо 
боліт з високою травою. Живиться 
дрібними тваринами, а також рос¬ 
линною їжею. Самка кожної зими 
народжує по 2—3 малят. Іноді 
Г. в. нападають на свійських тва¬ 
рин (птицю, овець), але через не¬ 
численність значної шкоди не зав¬ 
дають. О. П. Коинєєв 
ГРЙВЕНИК — розмінна 10-копій- 
кова монета. Випускали в Росії з 
1701 із срібла. В СРСР карбуєть¬ 
ся з 1924; до 1932 — з срібла, по¬ 
тім — з нікелю; з 1961 — з мід- 
нонікелевого сплаву. 
ГРЙВИ — видовжені підвищення 
в рельєфі. Утворюються внаслідок 
ерозії. Крутизна схилів залежить 
від порід, з яких складаються 
Г. Відомі на Західно-Сибірській 
рівнині, в Кулундинському сте¬ 
пу тощо. На Україні Г. характерні 
для рельєфу Донбасу, де вони ма¬ 
ють вис. до 10 м і простягаються 
іноді на кілька кілометрів. 
ГРЙВНА шийна— шийна прикраса 
(у сх. слов’ян — переважно жіно¬ 
ча), що мала вигляд металевого 
обруча; знак гідності вождя, наго¬ 
рода. Відома в різних народів з 
часів бронзового віку. Г. були брон¬ 
зові, срібні, золоті або залізні. 
ГРЙВНЯ — зливок срібла, що 
був грошовою і ваговою одиницею 
в Давній Русі в 10—14 ст. Різні 
Г.— київська, чернігівська, нов¬ 
городська, литовська тощо — ма¬ 
ли неоднакову вагу (київ. Г.— бл. 
160 г, новгородська — бл. 200 г). 
В 13 ст. з’явився зливок, що дістав 
назву карбованця і в 15 ст. витіснив 
з ооігу гривню. 
ГРИГОРАШЕНКО Леонід Павло¬ 
вич (н. 21.Х 1924, ст. Бірзула, те¬ 
пер м. Котовськ) — молдавський 
рад. графік і живописець, нар. ху¬ 
дожник Молд. РСР (з 1963), чл.- 
кор. АМ СРСР (з 1958). Член 
КПРС з 1962. Працює в галузі 
живопису, станкової і книжкової 
графіки. Автор акварельних серій 
(«Котовський», 1950; «Вікова 
дружба», 1950—63), акварелей і 
офортів («За владу Раді». 1966— 

67), істор. картин («Данина кро¬ 
в’ю», 1958—66, та ін.). Нагородже¬ 
ний орденами Леніна і «Знак Поша¬ 
ни», медалями. 
ГРИГОРЄНКО Грицько (літ. 
псевд. Судовщикової-Косач Олек¬ 
сандри Євгеніївни; березень 1867, 
м. Макар’єв, тепер Костром, обл.— 
27.IV 1924, Київ) — українська 
письменниця. Навчалася на істор.- 
філос. відділі Вищих жіночих 
курсів у Києві. Перша зб. опові¬ 
дань Г. «Наші люди на селі», в 
яких показано тяжкі умови життя 
сільської бідноти, вийшла 1898. 
В оповіданнях поч. 900-х рр.: 
«Смерди», «Пересельці», «Ніяк не 
вмре», «Чи по правді?» зображе¬ 
но поневіряння селян-переселен- 
ців, безробіття в місті, наростання 
стихійного протесту мас. Писала 
оповідання з життя дітей («Дітки», 
1918), п’єси. На окремих творах 
Г. позначився вплив натуралізму. 
Те.: Твори, т. 1 — 2. X.. 1930; Вибрані 
твори. К., 1959. Н. Й. Жук. 

ГРИ ГОРЕН КО Ярослав Михай¬ 
лович (н. 12.Х 1927, Київ) — ук¬ 
раїнський рад. вчений у галузі ме¬ 
ханіки і прикладної математики, 
чл.-кор. АН УРСР (з 1978). Член 
КПРС з 1965. Після закінчення 
(1955) Київ, ун-ту працює в Ін-ті 
механіки АН УРСР (з 1971 водно¬ 
час і в Київ, ун-ті). Осн. праці — 
з теорії оболонок із змінними пара¬ 
метрами в класичній і некласичній 
постановках, в галузі аналітичних 
і числових методів розв’язування 
задач про напружено-деформо- 
ваний стан оболонкових конструк¬ 
цій. 
ГРИГбР’ЄВ Андрій Олександро¬ 
вич [20.Х (1.ХІ) 1883, Петербург — 
2.IX 1968, Москва] — рад. географ, 
акад. АН СРСР (з 1939). Член 
КПРС з 1946. Закінчив Петерб. 
ун-т (1907), вивчав географію в 
Берлін, і Гейдельберзькому ун-тах. 
Професор Ленінгр. ун-ту (1925— 
36). Гол. редактор Короткої геогр. 
енциклопедії (1960—66). За про¬ 
позицією Г. при АН СРСР ство¬ 
рено (1918) відділ пром.-геогр. 
вивчення Росії, що був перетворе¬ 
ний на Ін-т географії, яким Г. 
керував протягом 1930—51. До¬ 
сліджував Большеземельську тун¬ 
дру, Пд. Урал, Якутію, Коль- 
ський півострів. Осн. праці присвя¬ 
чені теоретичним питанням фіз. 
географії, геогр. зональності, фіз.- 
геогр. районування, характеристи¬ 
ці типів географічного середовища, 
історії геогр. знань тощо. Г. роз¬ 
робив вчення про географічну обо¬ 
лонку Землі. Нагороджений орде¬ 
ном Леніна, ін. орденами, медаля¬ 
ми. Держ. премія СРСР. 1947. 
Портрет с. 166. 
ГРИГбР’ЄВ Володимир Сергійо¬ 
вич [н. 1 (14).Х 1910, Луганськ, те¬ 
пер Ворошиловград] — українсь¬ 
кий рад. вчений у галузі будів¬ 
ництва, доктор тех. наук (з 1966). 
Член КПРС з 1940. Закінчив (1936) 
Харків, інженерно-буд. ін-т. Пра¬ 
цював на буд. підприємствах Хар¬ 
кова, 1944—52 — у Південному 
н. -д. ін-ті пром. будівництва (з 
1948 — директор). У 1952—56 — 
міністр пром-сті буд. матеріалів 
УРСР. У 1956—73 — директор 
Н.-д. ін-ту буд. матеріалів і виро¬ 
бів (Київ). Осн. праці з технології 

вироби, буд. матеріалів, гол. чин. 
з металург, шлаків. Депутат Вер¬ 
ховної Ради УРСР 4-го скликання. 
Нагороджений 2 орденами Трудо¬ 
вого Червоного Прапора, орденом 
Червоної Зірки, медалями. Лерж. 
премія СРСР, 1946. 
ГРИГбР’ЄВ Йосип Федорович 
[28.У (10.УІ) 1890, Петербург — 
14.V 1949] — рад. геолог, акад. АН 
СРСР (з 1946). Після закінчення 
Петрогр. гірничого ін-ту (1916) до¬ 
сліджував Рудний Алтай. З 1918 
працював у Геологічному комі- 
тетії з 1921 — в Гірничому ін-ті, 
1929—36 — в Моск. гірничій ака¬ 
демії. З 1933 — співробітник Геол. 
ін-ту АН СРСР (1941—42 і 1947— 
49 — директор цього ін-ту). Роз¬ 
робив мінераграфічні методи дос¬ 
лідження руд, уперше дав кла¬ 
сифікацію їхніх структур. Наго¬ 
роджений 2 орденами Трудового 
Червоного Прапора. Портрет с. 166. 
ГРИГбР’ЄВ Сергій Олексійович 
[н. 22.VI (5.VII) 1910, Луганськ, 
тепер Ворошиловград] — україн¬ 
ський рад. живописець і графік, 
дійсн. член АМ СРСР (з 1958), 
нар. художник СРСР (з 1974). 
Член КПРС з 1941. В 1932 закін¬ 
чив Київ, худож. ін-т, де нав¬ 
чався у Ф. Кричевського та Ф. 
Красицького. Ранні твори Г. при¬ 
свячені молоді (панно «Фізкуль¬ 
турники», «Діти на пляжі», «Бая¬ 
ніст» — усі 1937; «Комсомольська 
сім’я», 1939, «Свято молоді», 
1937—38); портрети, зокрема М. 
Горького. В повоєнні роки він ма¬ 
лює жанрові полотна, переважно 
на теми сім’ї та школи: «На збо¬ 
рах» (1947), «В рідній сім’ї» 
(1948), «Воротар» (1949, ДТГ), 
«Прийом до комсомолу» (1949, 
ДМУ ОМ), «Обговорення двійки» 
(1950), «Повернувся» (1954) — 
обидва — в ДТГ, «Батьківські збо¬ 
ри» (1960), «Діти за книгою» (1969), 
«Рідна мати» (1970). В 60—70-і рр. 
20 ст. чільне місце в творчості Г. 
посідають портрети (художників С. 
Отрощенка, 1957; Т. Голембієвсь- 
кої, 1960; письменників — А. Го¬ 
ловка, 1966; П. Панча, 1967; П. 
Усенка, 1969; М. Бажана, 1976) та 
пейзажі. Викладав у Харків. 
(1933—34) та Київ. (1934—60, з пе¬ 
рервами) художніх ін-тах, профе¬ 
сор (з 1947). Нагороджений орде¬ 
нами Трудового Червоного Пра¬ 
пора і «Знак Пошани», медалями. 
Державна премія СРСР, 1950, 
1951. Портрет с. 166. Іл. див. на 
окремому аркуші, с. 208—209. 
Літ.: Гурьева Т. Сергей Алексеевич 
Григорьев. М., 1957; Афанасьев В. А. 
Сергей Алексеевич Григорьев. М., 
1967. В. А. Афанасьев. 

ГРИГОР’ЄВ Сергій Петрович 
[20.IX (2.Х) 1878, Харків — 25.Х 
1920, гам же] — укр. рад. рентге¬ 
нолог. Закінчив мед. факультет 
Харків, ун-ту (1902), працював у 
Харкові. Висвітлив ряд нових на 
той час питань рентгенології, зро¬ 
бив значний внесок у діагностику 
захворювань нирок, розробляв 
рентгенологічну методику і тех¬ 
ніку. В 1920 заснував у Харкові 
Укр. рентгенологічну академію, 
яку згодом було перетворено на 
Радіології медичної харківський 
науково-дослідний інститут. 
ГРИГбР’ЄВЩИНА — антира- 
дянський куркульсько-есерівський 
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заколот на Пд. України в травні 
1919. На чолі заколотників стояв 
кол. петлюрівський отаман Г. 
Григор’єв, який у царській армії 
був штабс-капітаном, 1917 перей¬ 
шов на службу до Центральної 
ради, 1918 — до гетьманщини, в 
грудні 1918 — до петлюрівської 
Директорії. В лютому 1919, після 
краху Директорії, Григор’єв фор¬ 
мально перейшов на бік Рад 
влади. Т. з. повстанські загони 
Херсонщини, які він очолював, бу¬ 
ло зведено в 1-у Задніпровську 
бригаду, 13.IV 1919 переформова¬ 
ну в 6-у стріл, д-зію. Григор’єв пе¬ 
ретворив довірені йому частини на 
оплот націоналістичної контррево¬ 
люції. Він не раз ігнорував накази 
командування Укр. фронту, прова¬ 
див незаконні реквізиції, влашто¬ 
вував погроми, розстрілював місц. 
парт, і рад. активістів. На поч. 
травня 1919 Григор’єв став на шлях 
відкритого заколоту, центром яко¬ 
го було м. Олександрія. Він про¬ 
голосив себе отаманом України і 
закликав до боротьби проти Рад. 
влади. Заколотники захопили 
Єлизаветград, Катеринослав, Хер¬ 
сон, Миколаїв, Кременчук, Черка¬ 
си. Уряд УРСР оголосив Григор’є- 
ва поза законом. Воєнні операції 
по ліквідації Г. очолив К. Є. Воро- 
шилов. Для організації її розгрому 
ЦК КП(б)У надіслав на місця 
В. П. Затонського, С. В. Косіора, 
Ю. М. Коцюбинського та ін. В бо¬ 
йових діях взяли участь рад. війсь¬ 
ка під командуванням П. Ю. Ди- 
бенка, кораблі Дніпровської війсь¬ 
кової флотилії. Рад. війська при 
активній підтримці трудящих 
розгромили Г. до кінця травня, 
Григор’єву вдалося втекти в роз¬ 
ташування банд Махна. 27.VII 
1919 його вбили махновці. 

В. С. Левгн. 
ГРИГОРІАНСЬКИЙ КАЛЕН- 
ДАР, новий стиль — система лі¬ 
точислення, запроваджена 1. VIII 
1582 за римського папи Григо¬ 
рія XIII (звідси назва). Див. Ка¬ 
лендар. 
ГРИГбРІВСЬКЕ ГОРОДЙЩЕ — 
давнє городище біля с. Григорівки 
Могилів-Подільського р-ну Він¬ 
ницької обл. Досліджували його 
1947—48 і 1952—53. Г. г. має сліди 
заселення в різні епохи. До ран¬ 
нього скіфського часу (7—6 ст. до 
н. е.) належать залишки землянок, 
наземних жител і госп. ям. Серед 
речових знахідок — ліпні горщики, 
оздоблені валиком, миски, чарки, 
кухлі й корчаги. В сх. частині 
городища виявлено залишки жи¬ 
тел часів липицької культури. 
При розкопках культурних шарів, 
що датуються 9—10 ст., знайдено 
залишки землянок з печами-ка- 
м’янками, а також залишки ви¬ 
робничого комплексу (25 залізо¬ 
робних горнів). 
ГРИГбРІЙ (рр. н. і см. невід.)— 
давньоруський каліграф 11 ст., 
диякон. Написав і оздобив Остро- 
мирове євангеліє (1056—57, Держ. 
публічна б-ка ім. М. Салтикова- 
Щедріна в Ленінграді) для нов¬ 
городського посадника Остроми- 
ра, родича київ, князя Ізяслава. 
ГРИГбРІЙ ТУРСЬКИЙ (франц. 
Сге§оіге сіє Тоигя, лат. Сгедогіиз 
Тигопеп5І$; бл. 540, Клермон-Фер- 
ран — бл. 594. Тур) — історик 

франків. Походив із знатної гал- 
ло-рим. родини. Був однією з 
найвпливовіших духовних осіб 
д-ви Меровінгів. З 573 — єпископ 
Турський. Твір Г. Т. «Історія 
франків» (лат. мовою, в 10 кн.) 
є осн. джерелом з історії Франк¬ 
ської держави 5—б ст. 
ГРИГбРІЯ гГки ГРАМОТА — 
видана буковинським воєводою Г. 
Гікою ірамота (1766), за якою се¬ 
лян зобов’язували працювати на 
поміщиків 12 днів на рік і платити 
їм десятину від урожаю (див. 
Буковина Північна). Розмір панщи¬ 
ни фактично був більший, ніж виз¬ 
начений грамотою, оскільки було 
встановлено великі норми робіт. 
Формально Г. Г. г. діяла до се¬ 
лянської реформи 1848, але буко¬ 
винські поміщики протягом 1-ї пол. 
19 ст., укладаючи угоди з селяна¬ 
ми, збільшували панщину до 100 і 
навіть 150 днів. 
Літ.: Історія селянства Української 
РСР, т. 1- К., 1967. 

ГРИГОРОВИЧ Василь Іванович 
(1786, м. Пирятин, тепер Полт. 
обл.— 15.III 1865, Петербург) — 
російський історик мистецтва. В 
1803 закінчив Київську акаде¬ 
мію. З 1824 брав активну участь 
у роботі Товариства заохочування 
художників (1829—54 — його се¬ 
кретар). У 1829—59 конференц- 
секретар петерб. АМ. З 1839 — 
дійсний член Російської Академії, 
з 1841 — почесний член АН. Ви¬ 
давець першого художнього наук, 
журналу в Росії («Журнал изящ- 
ньіх искусств», 1823, 1825). Спри¬ 
яв розвиткові мистецької освіти 
на Україні, допомагав молодим 
укр. художникам, які навчалися 
в Петербурзі. Брав діяльну участь 
у звільненні Т. Г. Шевченка з крі¬ 
пацтва (поет присвятив йому пое¬ 
му «Гайдамаки»). 
ГРИГОРЙВИЧ Віктор Іванович 
[ЗО.ІУ (12.V) 1815, Балта, тепер 
Одес. обл.— 19 (ЗІ).ХІІ 1876, м. 
Єлизаветград, тепер Кіровоград] — 
російський мовознавець - славіст. 
Один з основоположників слов. фі¬ 
лології в Росії. В 1833 закінчив 
Харків., 1838 — Дерптський (те¬ 
пер Тартуський) ун-ти. Професор 
Казанського, Моск. і Новоросій¬ 
ського в Одесі (1865—76) ун-тів. 
Автор праць з історії, мови й л-ри 
слов’ян. У лекціях «Слов’янські 
наріччя» (опубл. 1884) Г. дав ха¬ 
рактеристику й укр. мови. 
ГРИГОРОВИЧ Дмитро Васильо¬ 
вич [ 19 (31 ).ІІІ 1822, Симбірськ, те¬ 
пер Ульяновськ — 22.XII 1899 
(3.1 1900), Петербург] — російсь¬ 
кий письменник. Навчався в ін¬ 
женерному училищі і петерб. АМ 
(1836—40), де зблизився з Т. Шев¬ 
ченком. Повісті «Село» (1846) і 
«Антон Горемика» (1847) написа¬ 
ні в дусі натуральної школи і ма¬ 
ють антикріпосницький характер. 
Романи «Рибалки» (1853), «Пересе¬ 
ленці» (1855—56) — з життя селян. 
На поч. 60-х рр. Г. відійшов від 
л-ри, проте 1883 вийшла його по¬ 
вість «Гутаперчовий хлопчик». У 
«Літературних спогадах» (1892— 
93) розповів про свої зустрічі я 
Т. Шевченком і Є. Гребінкою. 
Те.: Литературньїе воспоминания. М., 
1961; Избранное. М., 1976; Укр. 
перекл,- Бурлака. К., 1956: Гута¬ 
перчовий хлопчик. К.. 1956. 

ГРИГОРОВИЧ Дмитро Павлович 
25.1 (6.ІІ) 1883, Київ — 26.VII 
938, Москва] — рад. конструктор 

літаків. У 1909 закінчив Київ, по- 
літех.ін-т. Створив літаючі човни 
М-1 (1913); М-5 (1914) з високи¬ 
ми льотними якостями; М-9, оз¬ 
броєний кулеметами (1915) й гар¬ 
матою (1916); 1916 — перший у 
світі гідролітак-винищувач (М-П). 
У рад. час сконструював винищу¬ 
вачі 1-2 та І-2-біс, літаючий чо¬ 
вен М-24 і морський розвідник 
РОМ-2; разом з М. М. Полікар- 
повим — винищувач 1-5 (1930) 
та перший винищувач (ПІ-1) з ви¬ 
сувним шасі й гарматним озброєн¬ 
ням (1930—33). 
ГРИГОРОВИЧ Євгенія Зинонів- 
на [17 (ЗО).ІУ 1905, Дубно, тепер 
Ровен.обл.— 15.VII 1978, Київ] — 
у країн, рад. кінорежисер, засл. ді¬ 
яч мист. УРСР (з 1954). Закінчи¬ 
ла Одес. кінотехнікум (1928). З 
1930 — режисер на Одеській, з 
1943 — на Київ, кіностудії наук.- 
популярних фільмів, де поставила 
переважну більшість картин, се¬ 
ред яких: «Паша Ангеліна» (1947), 
«Олександр Довженко» (1964, 
повнометражний), «У світлі не¬ 
видимих променів» (1965), «Ми¬ 
кола Самокиш» (1966), «Молод¬ 
ший брат» (1967, про Д. І. Ульяно- 
ва), «Пам’ятники Древньої Русі» 
(1969), «Бережіть рідну природу» 
(1974), «Ліс — наше багатство» 
(1975). 
ГРИГОРОВИЧ Іван (псевд. на 
польській сцені — Ян Яніцький; 
1876, с. Гнильче, тепер Бережан¬ 
ського р-ну Терноп. обл.— З.ІУ 
1937, Львів) — український драм, 
актор і співак (тенор). Виступав в 
укр. Театрі товариства «Руська 
бесіда> (1895—1900, 1907—12), в 
польс. театрі Т. Павліковського 
у Львові (1900—05). Гастролював 
у театрах Кракова (1899), Загре¬ 
ба (1901), Белграда (1903). У 20— 
30-х рр. проводив пед. роботу у 
Львові. Партії: Петро, Іван («На¬ 
талка Полтавка», «Чорноморці» 
Лисенка), Андрій («Запорожець за 
Дунаєм» Гулака-Артемовського), 
Йонтек («Галька» Монюшка), Мо- 
занієлло («Німа з Портічі» Обера) 
та ін. В концертах виконував укр. 
нар. пісні, романси М. В. Лисенка, 
О. Нижанківського, В. Матюка 
та ін. І.М. Лисенко. 

ГРИГОРОВИЧ Юрій Миколайо¬ 
вич (н. 1.1 1927, Ленінград) — ро¬ 
сійський рад. артист балету й ба¬ 
летмейстер, нар. арт. СРСР (з 
1973). В 1946 закінчив Ленінгр. 
хореографічне уч-ще. До 1964 — 
соліст балету, 1962—64 — ба¬ 
летмейстер Ленінгр. театру опери 
та балету ім. С. М. Кірова. З 
1964 — гол. балетмейстер Велико¬ 
го театру СРСР. Постановки: «Ка¬ 
м’яна квітка» Прокоф’єва (Ле¬ 
нінград, 1957; Москва, 1959; Сток¬ 
гольм, 1962; Софія, 1965); балети 
Чайковського; «Спартак» Хачату- 
ряна (Москва, 1967; Новосибірськ, 
1977), «Іван Грозний» на музику 
Прокоф’єва (Москва, 1975; Париж, 
1976), «Ангара» Ешпая (Москва, 
1976), «Ромео і Джульєтта» Про¬ 
коф’єва (Париж, 1978). Нагородже¬ 
ний орденом Леніна. Ленінська 
премія, 1970. Держ. премія СРСР, 
1977. Портрет с. 166 

ГРИГОРОВИЧ 

О. С. Грибоєдов. 

Грецько Григоренко 
(О. Є. Судовщпкова- 
Косач). 

Гривна шийна. Золота 
князівська гривна, при¬ 
крашена перегородчас- 
тою емаллю, із скарбу, 
знайденого біля села 
Кам’яного Броду Во¬ 
лодарсько- Волинського 
району Житомирської 
області. 

Гривня. 
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ГРИГОРОВИЧ- 
БАРСЬКИЙ 

А. О. Григор’вв- 

Й. Ф- Григор'ев 

С. О. Григор'вв. 

Ю. М. Григорович. 

ГРИГОРОВИЧ-БАРСЬКИЙ Ва- 
силь Григорович [псевдоніми — 
Плака, Альбов; 1701, Київ — 26.ІХ 
(7.Х) 1747, там же] — український 
мандрівник і письменник. Н. в 
сім’ї дрібного крамаря. В 1715— 
23 навчався в Київській ака- 
демії. 
В 1723—47 подорожував по Угор¬ 
щині, Болгарії, Австрії, Румунії, 
Молдавії, Італії, Греції, Палести¬ 
ні, Сірії, Аравії, Єгипту. В Тріпо¬ 
лі (1729—ЗО), Дамаску (1730— 
34) й на о. Кіпр (1734—35) вивчав 
грецьку й викладав лат. мови. 
В 1736—43 жив на о. Патмос, пра¬ 
цював над складанням латинської 
граматики для греків. В дорожніх 
записках, що супроводяться 150 
малюнками, розповів про екон. 
становище, освіту, звичаї та істор. 
минуле населення й торгівлю кра¬ 
їн, де він побував. 25.VIII (5.IX) 
1747 повернувся до Києва. Запис¬ 
ки Г.-Б. поширювалися на Україні 
й у Росії спочатку в рукописах. 
Перше друковане видання записок 
вийшло 1778; останнє (7-е), най¬ 
повніше, під ред. М. Барсукова,— 
1885—87. Г.-Б. було поховано в 
Києво-Брат. монастирі. 
Те.: Странствования Василия Григо- 
ровича-Барского по святьім местам 
Востока с 1723 по 1747 г., ч. 1—4. 
СПБ, 1885-87. 
Літ,.: Данциг Б. М. Русские путешест- 
венники на Ближнем Востоке. М., 
1965; Родаченко І. Мандрівки Василя 
Барського. К., 1967. 

М. Д. Семенчук. 

григорОвич-бАрський Іван 
Григорович (1713, Київ — 1785, там 
же) — український архітектор, ви¬ 
датний представник укр. барок¬ 
ко. Брат В. Г. Григоровича-Бар- 
ського. Навчався в Київ, академії. 
Серед споруд Г.-Б.: міський водо¬ 
провід на Подолі з павільйоном- 
фонтаном Самсона (1748—49, не 
зберігся), тридільні однобанні й 
грибанні храми — надбрамна церк¬ 
ва з дзвіницею в Кирилівському 
монастирі (1760) й Покровська 
церква (1766), центричні однобан¬ 
ні — дзвіниця Петропавлівського 
монастиря (1761—63) та церква 
Миколи Набережного (1772—85), 
магістратська хлібна крамниця 
(1756), бурса (1760—65), гостиний 
двір (1778) — всі в Києві; келії 
у Межигірському (1766) та дзві¬ 
ниця й церква в Красногірсько¬ 
му Золотоніському (1760—70) мо¬ 
настирях. Разом з А. В. Ква- 
совим працював над споруджен¬ 
ням (виконав гол. чин. скульптур¬ 
ні роботи) собору і дзвіниці в Ко¬ 
зельці (1752—65). Вважають, що 
Г.-Б. брав участь у будівництві 
будинку магістрату в Козельці 
(1756), Костянтинівської церкви 
на Подолі в Києві (1757), Трьох¬ 
святительської церкви в с. Леме¬ 
шах Черніг. обл. (1760—61). Для 
творчості Г.-Б. характерні різно¬ 
манітність композиційних прийо¬ 
мів, мальовнича пластика фасадів, 
стриманий, витончений декор. 
Літ.: Холостенко М. В. Іван Григоро- 
вич-Барський — зодчий Києва XVIII 
сторіччя. «Архітектура Радянської 
України»*, 1940, № 11; Заболотний В. 
Український архітектор XVIII століт¬ 
тя Григорович-Барський. «Українська 
література», 1942, № 5—6. 

, Ю. С. Асєєв. 
ГРИ ГО РУК Євген Максимович 
[25.XII 1898 (6.1 1899), с. Троян- 

ка, тепер Голованівського р-ну 
Кіровогр. обл.— 24.Х 1922, Ял¬ 
та] — український рад. поет і гро¬ 
мадський діяч. Член Комуністич¬ 
ної партії з 1918. Деякий час 
був зв'язаний з організацією лі¬ 
вих есерів-боротьбистів, але нев¬ 
довзі відійшов від них. Брав 
участь у повстаннях проти Центр, 
ради й гетьманщини. Закінчив 
Феодосійський учительський ін-т 
(1920). Займався організацією 
видавничої справи на У країні, й в 
РРФСР. У 1921—22 працював у 
Москві. Літ. діяльність почав 1919. 
В Києві видав віршовану агіта¬ 
ційну брошуру «Звідкіль пішли 
бандити» (1920). Писав вірші про 
героїчні події громадян, війни 
(«Минуле», «Марш перемоги» та 
ін.). Автор одного з перекладів 
«Інтернаціоналу». 
Те.: Твори. К., 1962. 
Літ.: Історія української літератури, 
т. 6. К., 1970. Ф. П. Погребенник. 
ГРИЖА — випинання органа або 
його частини через природний чи 
штучний отвір у стінці певної 
порожнини тіла без порушення ці¬ 
лісності шкірного покриву. У л ю - 
д и н и залежно від локалізації 
розрізняють Г* мозкові, легеневі, 
м’язові й черевні (найпоширеніші); 
за походженням — природжені 
(вади внутрішньоутробного розвит¬ 
ку) й набуті (післяопераційні й 
травматичні, зокрема грижі слаб¬ 
кості). Складовими частинами че¬ 
ревної Г. є ворота (отвір у м’я¬ 
зовому шарі стінки живота), мішок 
(випинання очеревини) і вміст 
мішка (кишкові петлі, сальник то¬ 
що). Виникають черевні Г. як на¬ 
слідок тривалого підвищення 
внутрішньочеревного тиску (при 
важкій фіз. праці, родах, запорах, 
ожирінні тощо). При поверхневих 
черевних Г. (пахових, пупкових 
та ін.), коли хворий встає, каш¬ 
ляє чи ходить, на поверхні жи¬ 
вота виникає припухлість, яка 
зникає в лежачому стані або в разі 
натискування на неї рукою. Внут¬ 
рішні Г. (діафрагмальна та ін.) 
цієї ознаки не мають, тому діагнос¬ 
тика їх утруднена. Г. спричинює 
біль у місці виходу (особливо 
при ходінні й напруженні), знижен¬ 
ня працездатності, іноді — пору¬ 
шення функції органів черевної 
порожнини. Майже всі Г. з часом 
збільшуються й нерідко усклад¬ 
нюються. Найнебезпечнішим ус¬ 
кладненням Г. є защемлення її, 
що може призвести до перитоніту. 
Профілактика: раціональ¬ 
ний режим фіз. праці, система¬ 
тичні заняття фізкультурою тощо. 
Лі кування — хірургічне. 
У тварин Г. бувають пупкові, 
мошонкові, черевні, промежинні 
й діафрагмальні; розрізняють 
Г. природжені й набуті; вправи- 
мі, невправимі, защемлені. Л і - 
кування хірургічне, защем¬ 
лених Г.— негайне. При пупко¬ 
вих Г. у молодняка іноді застосо¬ 
вують спец, пов’язки, бандажі. 
М. П. Черенько (грижа у людини) 

ГРИЗАЙЛЬ (франц. £гі$аі11е, від 
£ГІ5 — сірий) — ВИД одноколірно¬ 
го декоративного живопису в сіро¬ 
му або коричневому тоні, що імі¬ 
тує скульптурний рельєф. Відо¬ 
мий з 14—16 ст. переважно в роз¬ 
писах стін. Найбільшого розквіту 

досяг в епоху класицизму, в Ро¬ 
сії — з кін. 18 — поч. 19 ст. (роз¬ 
писи палаців у Пушкіно, Гатчині). 
Г. наз. і розписи одноколірною 
емаллю, в яких досягається ефект 
рельєфного зображення ґнапр., 
ліможські емалі у Франції, 16 ст.). 
Г. застосовували, зокрема, П.-П. 
Рубенс, І. Рєпін: на Україні — 
І. їжакевич. 
ГРЙЗЛІ, сірий ведмідь (Цгзиз 
агсіоз сіпегеиз) — хижий сса¬ 
вець родини ведмедевих; під¬ 
вид ведмедя бурого. Довж. тіла 
2,5—2,75 м, маса 450—500 кг. 
Хутро сіре. Поширений у Пн. 
Америці (Аляска, частково Кана¬ 
да). Спосіб життя Г. такий самий, 
як і в європейсько-сибірського 
підвиду бурого ведмедя. Г.— про¬ 
мислова тварина. 
ГРИЗОДУБОВА Валентина Сте¬ 
панівна [н. 18 (31 ).І 1910, Хар¬ 
ків] — рад. льотчиця, полковник, 
Герой Рад. Союзу (1938). Член 
КПРС з 1941. Закінчила аероклуб 
(1929), працювала в цивільному 
повітр. флоті. 24—25. IX 1938 ра¬ 
зом з П. Д. Осипенко й М. М. 
Расковою на літаку АНТ-37 
здійснила безпосадочний переліт з 
Москви на Далекий Схід, вста¬ 
новивши жіночий міжнар. рекорд 
дальності. З березня 1942 коман¬ 
дувала 101-м авіац. полком дале¬ 
косяжної дії (пізніше — 31-м 
гвард. бомбардувальним авіац. 
полком), який допомагав парти¬ 
зан. загонам. 

ГРИЗУНЙ (Косіепиа, синонім 
Сіігез) — ряд ссавців. Довж. ті¬ 
ла 5 см — понад 1 м. Зуби присто¬ 
совані до зрізування й пережову¬ 
вання рослинної їжі. Різці доо¬ 
ре розвинені, долотоподібної фор¬ 
ми, ростуть протягом усього жит¬ 
тя тварини, самозагострюються 
(передній ріжучий край завжди ли¬ 
шається гострим через те, що пе¬ 
редня поверхня вкрита твердою 
емаллю зубною, а бічні та задня 
— дентином, який швидше сти¬ 
рається); ікол у Г. немає, кутні зу¬ 
би — з горбкуватою або складчас¬ 
тою жуйною поверхнею. Серед Г. 
є наземні (ховрахи, миші, полів¬ 
ки), підземні (ісліпаки, цокори), на- 
півводні (бобер річковий, ондат¬ 
ра) й деревні (білка, летяга). По¬ 
ширені Г. на всій земній кулі, 
живуть у тундрі, лісах, степах, 
пустелях, горах і поблизу жител 
людини. Найчисленніший ряд ссав¬ 
ців, що об’єднує понад третину 
видів цього класу. Охоплює 355 
родів, об’єднаних у 35 родин. На 
тер. СРСР поширені бл. 140 ви¬ 
дів з 11 родин, у т. ч. на Україні — 
40 видів з 7 родин: боброві 
(Сазіюгібає), білячі, соневг, туш¬ 
канчикові (Оіросіісіае), слі¬ 
пакові (Зраіасісіае), мишачі, 
хом’якові (Сгісеїісіае). Серед 
Г. чимало шкідників сільського, 
лісового й комунального г-ва; ба¬ 
гато Г. є природними носіями 
збудників небезпечних хвороб 
людини, свійських і мисливсько- 
промисл. тварин. Особливої шко¬ 
ди Г. завдають у роки масового 
розмноження, що буває за спри¬ 
ятливих кормових, погодних та 
ін. умов. Про заходи боротьби 
з Г. див. ст. Дератизація. Деякі 
види Г. є об’єктами хутрового про- 
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мислу (білка, бобер, хом’як, хов¬ 
рахи) чи акліматизації й розведен¬ 
ня заради м’яса або хутра (ондат¬ 
ра, нутрія); як лабораторних тва¬ 
рин використовують хом’яків, ми¬ 
шей, морських свинок (див. Кавія). 
Г. виникли в крейдовому періоді; 
за походженням пов’язані з кома¬ 
хоїдними. Викопні рештки Г. ві¬ 
домі з нижнього палеоцену й ниж¬ 
нього еоцену. 
Літ.: Корнєєв О. П. Визначник звірів 
УРСР. К., 1952; Сокур І. Т. Ссавці 
фауни України і їх господарське зна¬ 
чення. К., 1960; Млекопитающие фау¬ 
ни СССР, ч. 1. М. — Л., 1963; Соко¬ 
лов В. Е. Систематика млекопитаю- 
щих. М., 1977. І. Т. Сокур. 
ГРИМ (франц. £гіте, букв.—ку¬ 
медний дідуган, від італ. £гіто — 
зморшкуватий) — мистецтво змі¬ 
нювати обличчя актора за допо¬ 
могою спеціальних фарб (гриму), 
пластичних і волосяних наклейок, 
парика, зачіски відповідно до ролі. 
Характер Г. залежить від ідейних 
і худож. вимог драм, твору, від за¬ 
думу актора й режисера, а в кіно 
й на телебаченні — ще й від вимог 
операторської техніки. 
Літ.: Шатохін І. О. Грим у театрі і 
в кіно. К.. 1971. 
ГРИМАИЛІВ — селище міського 
типу Гусятинського р-ну Терно¬ 
пільської обл. УРСР, на р. Гни¬ 
лій (бас. Дністра). Залізнична 
станція. Вузол автошляхів. 2,7 
тис. ж. (1978). Консервний, хліб¬ 
ний і цегельний з-ди; держ. пле¬ 
мінна станція. Дві заг.-осв. школи, 
філіал Хоростківської муз. шко¬ 
ли; лікарня, поліклініка. Буди¬ 
нок культури, кінотеатр, 2 б-ки. 
Парк і залишки замку (18 ст.). 
Відомий ^з 1600. 
ГРИ М АЙ Л О Ярослав Васильо¬ 
вич [н. 19.ХІ (2.XII) 1906, с. Ро- 
гинці, тепер Хмільницького р-ну 
Війн, обл.] — український рад. 
письменник. Член КПРС з 1940. 
Навчався в Харків, ін-ті нар. ос¬ 
віти. Перша зо. віршів « Вітрила 
піднято» (1930). Автор книг вір¬ 
шів, нарисів, оповідань, повісті 
«Подробиці листом...» (1956), ро¬ 
манів «Кавалер ордена Слави» 
(1955), «Незакінчений роман» 
(1962), «Зачарований на схід» 
(1971) та ін. — про трудовий под¬ 
виг рад. людей, героїку Великої 
Вітчизн. війни. 
Те.: Син лейтенанта. К., 1950; Подро¬ 
биці листом. К., 1976; Рос. перекл. 
— Христя Шовкунова. М., 1968; Оча¬ 
рованими восходом. М., 1977. 
ГРИМУЧА РТУТЬ, Нв (ОСЮз— 
ртутна сіль гримучої (фульмінат- 
ної) кислоти Н—О—N ^ С, вибу¬ 
хова речовина. Г. р.—безбарвні 
або сірі кристали, малорозчинні 
у воді. Отруйна, дуже легко вибу¬ 
хає при ударі, терті тощо. Одер¬ 
жують при взаємодії етилового 
спирту з розчином нітрату ртуті 
в азотній к-ті. Застосовують у кап- 
сулях-детонаторах, капсулях-за- 
пальниках. 
ГРИМУЧИЙ ГАЗ —суміш двох 
об’ємів водню й одного об’єму 
кисню. При запалюванні вибухає, 
виділяючи велику кількість тепло¬ 
ти, т-ра досягає ~2800° С. Полум’я 
Г. г. використовують для плавлен¬ 
ня кварцу, платини, для газового 
зварювання й різання металів. 
ГРИМУЧНИКОВІ, ямкоголові 
(Сгоіаііпае) — підродина отруй¬ 
них змій. Близькі до гадюкових, 

але відрізняються від них наяв¬ 
ністю ямки з кожного боку голо¬ 
ви між оком і ніздрею (особливий 
термолокаційний орган). Понад 
120 видів, що належать до 6 родів. 
Поширені в Америці, тропічній 
і помірній Азії. В СРСР — 2 
види роду щитомордик. З Г. най- 
відоміші амер. гримучі змії зі 
своєрідним погримком на кінці 
хвоста, утвореним видозмінени¬ 
ми роговими щитками, які залиши¬ 
лися після попередніх линянь; за 
допомогою погримка ці змії ви¬ 
дають специфічний тріскучий звук. 
Укуси Г. небезпечні для тварин і 
людини. в. І. Таращук. 
ГРИНЕВЄЦЬКИЙ Іван Микола¬ 
йович (24. VI 1850, с. Саночок, те¬ 
пер ПНР — 25.1 1889, м. Пере¬ 
мишль, тепер ПНР) — українсь¬ 
кий актор і режисер. У 1869— 
1881 (з перервами) виступав у 
польс. театрах у Тарнові, Льво¬ 
ві, Кракові та ін. В 1874—80 — 
актор (з 1876 — режисер), 1882— 
89 — директор (спільно з І. Бібе- 
ровичем) укр. Театру товарист¬ 
ва <Руська бесіда» у Львові. 
Учень М. Л. Кропивницького, з 
яким працював 1875 (в Галичині) 
й 1876 (в Катеринославі). Ролі: 
Микола («Наталка Полтавка» Кот¬ 
ляревського), Кичатий («Назар 
Сто доля» Шевченка), Бичок («Гли¬ 
тай, або ж Павук» Кропивницько¬ 
го), Городничий (-«Ревізор» Гоголя), 
Тихін («Гроза» О. Островського), 
Максимі ліан Моор («Розбійники» 
Шіллера); був водночас режисером 
цих вистав. Поставив спектаклі: 
«Підгоряни» Гушалевича, «Весіл¬ 
ля Кречинського» Сухово-Коби- 
ліна, «Тартюф» Мольєра, «Дивна 
пригода» Гольдоні, «Корневіль- 
ські дзвони» Планкетта, «Весела 
війна» Й. Штрауса, «Відчинений 
дім» Балуцького. Переклав укр. 
мовою деякі драм, твори. Портрет 
с. 168. м Р. Я. Пилипчук. 
ГРИНЕВЙЦЬКИИ Ігнатій Йоахи- 
мович [серпень 1855 (або осінь 
1856), маєток Басін у Бобруйсько¬ 
му пов. Мінської губ.— 1(13).III 
1881, Петербург] — революційний 
народник. У 1875—80 навчався в 
Технологічному ін-ті в Петербурзі. 
В 1879 вступив до «Народної волі*. 
Разом з А. І. Желябовим, С. Л. 
Перовською та ін. проводив про¬ 
паганду серед робітників і сту¬ 
дентів. Один з організаторів 
«Рабочей газети», працював скла¬ 
дачем у її підпільній друкарні. 
1 (13).III 1881, здійснюючи під¬ 
готовлений за рішенням виконав¬ 
чого к-ту «Народної волі» замах 
на Олександра 11, кинув бомбу, 
якою смертельно поранив царя й 
себе. 
ГРИНСВИЧ Феодосій Борисович 
(н. 1.ХІ 1922, с. Ріпна, тепер Воло- 
чиського р-ну Хмельн. обл.) — ук¬ 
раїнський рад. вчений у галузі 
електричних вимірювань, чл.-кор. 
АН УРСР (з 1973). Закінчив (1953) 
Львів, політех. ін-т. Працював в 
Ін-ті машинознавства й автомати¬ 
ки (тепер Фізико-механічний ін-т) 
АН УРСР, з 1958 — в Ін-ті авто¬ 
матики й електрометрії Сибірсь¬ 
кого відділення АН СРСР, з 1966 
працює в Ін-ті електродинаміки 
АН УРСР. Створив теорію й 
нові методи побудови автом. ви¬ 
сокоточних дискретних і аналого¬ 

вих приладів і систем для вимірю¬ 
вання комплексних електр. ве¬ 
личин. Нагороджений орденом 
Червоної Зшки, медалями. Держ. 
премія СРСР, 1976. 

ГРИНСВИЧЕВА Катря Василів¬ 
на (19.ХІ 1875, м. Винники, тепер 
у складі Львова — 25.XII 1947, 
Берхтесгаден, Австрія) — україн¬ 
ська письменниця. З 1898 друку¬ 
вала вірші й прозові твори в «Буко¬ 
вини►, «Літературно-науковому 
вістнику», <Світі*, в альманахах 
«З-над хмар і долин*, <3а красою» 
та ін. виданнях. Творчість Г. в 
основному реалістична, але окремі 
вірші й оповідання позначені де¬ 
кадентськими настроями. Авторка 
циклу антивоєнних новел -«Непо¬ 
борні» (1926), істор. повістей 
«Шоломи в сонці» (1929), «Шести- 
крилець» (1936). У деяких творах 
30-х рр. виявились націоналістич¬ 
ні тенденції. 

Те.: Шеломи в сонці. Харків, 1929. 
, Л. І. Міщенко. 

ГРИНЙШИН Михайло Петрович 
(н. ЗО.XII 1921, Обертин, тепер 
смт Тлумацького р-ну Івано-Фр. 
обл.) — український рад. хоро¬ 
вий диригент, засл. діяч мист 
УРСР (з 1968). В 1956 закінчив 
Одес. консерваторію. В 1956— 
70 — хормейстер, згодом худож. 
керівник і гол. диригент Гуцульсь¬ 
кого ансамблю пісні і танцю. З 
1970 — на пед. роботі (з 1977 — 
професор Київ, ін-ту культури). 
Г.— збирач, дослідник гуцульсь¬ 
ких пісень (зб. «Гей, Карпати», 
«Співає чоловічий хор»). Се¬ 
ред здійснених ним програм — 
«Щедрий вечір у сучасному гу¬ 
цульському селі», «Сучасне гу¬ 
цульське весілля». Автор пісень 
«Вівці мої, вівці», «Гей, Карпа¬ 
ти», -«Ой, зелена полонина» та ін. 
ГРИ НЙ ШИН (Гринюк) Тимко Фе¬ 
дорович (1863, Тернопільщина — 
р. см. невід.)—український на¬ 
родний оповідач-гуморист. З 11 ро^ 
ків наймитував у поміщиків і 
куркулів. Від Г. багато сатирично- 
гумористичних розповідей про ба¬ 
гатіїв і духівництво записав В. 
Гнатюк. 
Літ.: Галицько-руські анекдоти. В 
кн.: Етнографічний збірник, т. 6. 
Львів, 1899. 

ГРИНЧЙШИН Микола Кирило- 
вич (н. 1 -XII 1914, м. Мус-Джо, 
провінція Саскачеван, Канада) — 
діяч українського прогресивного 
руху в Канаді, журналіст. Член 
Комуністичної партії Канади 
(КПК) з 1936. Н. в робітн. сім’ї. 
Член ЦК КПК (з 1964). З 1936 
працює в редакціях газет <Укра- 
їнські робітничі вісті*, «Народна 
газета*, «Українське слово» (з 
1952 — відповідальний редактор), 
<Життя і слово* (з 1965 — від¬ 
повідальний редактор). 

В. Л. Чорний. 

гринйж Лесь (Олекса Якимо- 
вич; 25.III 1883, с. Воскресинці, 
тепер Коломийського р-ну Івано- 
Фр. обл.— 7.VIII 1911, там же) — 
український письменник. Закін¬ 
чив коломийську гімназію (1902). 
В 1904 видав зо. реалістичних на¬ 
рисів та оповідань «Весняні ве¬ 
чори» з життя трудящих Галичи¬ 
ни. Виступав з публіцистичними 
статтями в буковинських газетах. 

ГРИНЮК 

Є. М. Григорук. 

В. С. Гризодубова. 

і 

І. Г. Григорович-Бар- 
ський. Церква Миколи 
Набережного в Києві. 
1772—85. 
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І. М. Грииевецький. 

М. Г. Гринько 

Грифон. Зображення 
грифона на сходах пів¬ 
денної башти Софій¬ 
ського собору в Києві. 

Грифи. Гриф чорний. 

писав і вірші. Перекладав укр. 
мовою твори Л. Анорєєва й норв. 
письменника Б. Бйорнсона. 
Те.: Весняні вечори. Коломия, 1904. 
ГРИНЯВИ —гірський масив у 
Карпатах Українських, на Пд. 
Івано-Франківської обл. УРСР. 
Підноситься на межиріччі Чорного 
Черемошу й Білого Черемошу. Вис. 
до 1586 м (г. Народна). На схи¬ 
лах — широколистяні та хвойні 
ліси, вище — субальпійські луки 
(полонини). Район випасного тва¬ 
ринництва. 
ГРИНЬ ІВАНОВИЧ (р. н. невід., 
Заблудов, тепер БРСР — р. см. 
невід.) — український гравер і 
друкар кінця 16 ст. В 1577—78 на¬ 
вчався в Л. Филиповича (Пухаль- 
ського). В 1579—81 працював в 
Острозі, 1583 — у Львові разом 
з І. Федоровим, 1582 — у Вільнюсі. 
Можливо, йому належать гравю¬ 
ри до Біблії 1581 (острозького 
видання І. Федорова). 

ГРИНЬКб Григорій Федорович 
Г18 (ЗО). XI 1890 — 15.III 1938] — 
рад. державний діяч. Член Кому¬ 
ністичної партії з 1920. Н. в с. 
Штепівці (тепер Лебединського 
р-ну Сум. обл.) в сім’ї службовця. 
Як представник боротьбистів 
1919 входив до складу ВУЦВК і 
РНК УРСР та ЦВК РРФСР, а та¬ 
кож до Всеукр. ревкому. Учасник 
громадян, війни на Україні. В 
1920—22 — нарком освіти УРСР, 
1922—26 (з перервою) — голова 
Держплану УРСР. У 1926—29 — 
заст. голови Держплану СРСР, з 
1930 — наркомфін СРСР. З 1934 — 
кандидат у члени ЦК ВКП(б). В 
1924—27 — член ЦК КП(б)У. Був 
членом ВУЦВК, ЦВК СРСР. 
ГРИНЬКб Дмитро Григорович 
[н. 5 (18). VI 1905, хутір Чернещи- 
на, тепер Диканського р-ну Полтав. 
обл.] — український рад. письмен¬ 
ник. Член КПРС з 1944. Закінчив 
Моск. ун-т (1930). Учасник Вели¬ 
кої Вітчизняної війни. Друкувати¬ 
ся почав з 1924. Автор збірок опо¬ 
відань і нарисів «Вогні Донбасу » 
(1930), ««Дмитро Остапенко» (1943), 
«По гоголівських місцях» (1952), 
«Любов і мужність» (1954), «Під 
квітучим райдеревом» (1965) та 
літ.-критичних праць. Переклади 
з рос., білорус, та польс. мов. 
Те.: В народів вольних колі. К., 1967; 
Незвичайна історія. К., 1974; Панас 
Кочура. К., 197.') [у співавт.]. 

Г. П. Донець. 

ГРИНЬКО Микола Григорович (н. 
ЗО.ІУ 1920, Херсон) — українсь¬ 
кий рад. кіноактор, нар. арт. 
УРСР (з 1973). В 1946—55 — ак¬ 
тор Запорізького театру ім. Щор- 
са. З 1951 знімається в кіно, з 
1963 — актор кіностудії ім. Дов¬ 
женка. Ролі: американський сол¬ 
дат («Мир тому, хто входить», 
1961), комісар Артем («Загибель 
ескадри», 1966), Данило Чорний 
(«Андрій Рубльов», 1968), А. П. 
Чехов («Сюжет для невеликого 
оповідання», 1969), єгер Орлов 
(«Літо в Бережках», 1971), Полу- 
нін («Полковник у відставці», 
1976), товариш Дем’ян («Карпати, 
Карпати», 1977). 
ГРИП (франц. £гірре) — гостре 
вірусне захворювання людини і 
тварин. Вірус Г. вперше виділили 
англ. вірусологи У. Сміг, К. Енд- 
рюс і П. Лейдло. На основі від¬ 

мінностей в антигенній структурі 
(див. Антигени) розрізняють ти¬ 
пи вірусу Г.— А, В і С. Найчасті¬ 
ше Г. улюдини спричинюється 
вірусом типу А, який має підтипи 
А0, Аі і А2. У зв’язку з високою 
контагіозністю (заразністю) та по¬ 
вітряно-крапельним способом по¬ 
ширення збудника Г. в осінньо-зи¬ 
мовий період звичайно дає епіде¬ 
мії, що періодично набувають 
характеру пандемій. 
Джерелом інфекції при Г. звичайно 
є хвора людина. Вже в інкубацій¬ 
ному періоді хворий може виділя¬ 
ти вірус Г. в навколишнє середо¬ 
вище через дихальні шляхи (під час 
кашлю, чхання, розмови). Інкуба¬ 
ційний період при Г. типу А — від 
кількох годин до двох діб, при Г. 
типу В — до трьох діб. Початок 
хвороби гострий — практично здо¬ 
рова людина за кілька годин пе¬ 
ретворюється на тяжкохвору. За¬ 
хворювання в людини характери¬ 
зується ураженням слизової обо¬ 
лонки дихальних шляхів (ката¬ 
ральні явища), вираженою інток¬ 
сикацією і температурною реак¬ 
цією. В неускладнених випадках 
захворювання 'минає за кілька 
днів, залишаючи після себе строго 
типовий імунітет, який триває 
1—2 роки щодо типу А і 3—4 ро¬ 
ки — щодо типу В. У разі усклад¬ 
нень можливі ураження легень, 
центральної нервової системи, при¬ 
єднання будь-якої іншої (бакте¬ 
ріальної) інфекції тощо. Основою 
ранньої діагностики Г. є харак¬ 
терна клінічна картина, анамнез, 
оцінка епідемічної обстановки й 
лабораторні дані (вірусологічні, 
серологічні, цитологічні та ін.). 
Профілактика спрямова¬ 
на на захист населення від зара¬ 
ження (імунізація введенням жи¬ 
вої грипозної вакцини в дихальні 
шляхи тощо), обмеження роз¬ 
повсюдження інфекції (ізоляція 
хворих). Боротьба з Г.— одне з 
першочергових завдань охорони 
здоров’я, що координується Все¬ 
світньою організацією охорони 
здоров’я (ВООЗ). Лікування 
спрямоване на усунення інтокси¬ 
кації; специфічної терапії немає. 
Г. тварин уражає велику 
рогату худобу, свиней, коней і 
птицю. У хворих тварин підвищу¬ 
ється т-ра тіла, виникають кашель, 
риніт, кон’юнктивіт. Смертність 
незначна. Заходи бороть- 
б и. Г-во карантинують, хворих 
тварин ізолюють і лікують. Примі¬ 
щення дезинфікують. Поліпшу¬ 
ють утримання й годівлю тварин. 
Літ.: Соколов М. И. Острьіе респира- 
торньїе вирусньїе инфекции. М., 1968; 
Дяченко С. С., Синяк К. М., Дяченко 
Н. С. Патогенні віруси людини. К., 
1974; Ващенко М. А., Тринус Е. К. 
Поражение нервной системи при грип- 
пе и других респираторньїх вирусньїх 
инфекциях. К., 1977. 

В. М. Гирін (грип у людини). 

ГРЙПИЧ Володимир Григорович 
(н. 2.IX 1923, Харків) — україн¬ 
ський рад. режисер, нар. арт. 
УРСР (з 1973). Член КПРС з 1957. 
В 1949 закінчив Харків, театр, 
ін-т, де навчався у М. Крушель- 
ницького, О. Сердюка. В 1949—74 
— гол. режисер театрів у Луцьку, 
Тернополі, Одесі, Донецьку, Чер¬ 
нівцях. З 1974 — в Запорізькому 
укр. муз.-драм, театрі ім. М. Щор- 

са. Спектаклі: «Гайдамаки» за 
Шевченком, «Не судилось» Ста- 
ицького, «Під золотим орлом» 
алана, «Зачарований вітряк» 
Стельмаха, «Кремлівські куран¬ 
ти» Погодіна. «Марія Тюдор» 
Гюго. 
ГРЙФИ — група хижих птахів 
ряду соколоподібних. До неї нале¬ 
жать американські Г. (під¬ 
ряд СаіЬагибае, 6 видів), пошир, в 
Америці, і справжні Г., або 
Г. Старого Світу (14 видів родини 
яструбових), пошир, в Європі, 
Азії та Африці. Більшість Г.— ве¬ 
ликі птахи (розмах крил до 3 м). 
Г. живуть у гірських місцевостях 
поблизу відкритих просторів. 
Живляться майже виключно пад- 
лом. В СРСР поширені 5 видів, у 
т. ч. в УРСР — 3: Г. чорний (Лему¬ 
рі гі5 топасЬиз), сип білоголовий 
(Сурз Бііуііз) і стерв'ятник. На 
Україні вони гніздяться лише в 
гірській частині Криму і трапля¬ 
ються рідко. В СРСР, зокрема в 
УРСР, перебувають під охороною. 
Викопні рештки Г. відомі з плі¬ 
оцену і плейстоцену. 

В. М. Зубароеський. 

ГРИФОН, гриф (франц. егііТоп, 
від лат. дгурз, із грец. уріЗф) — 
у міфології стародавнього світу — 
фантастична істота, крилатий лев, 
іноді з головою орла. Був уособ¬ 
ленням пильності й зіркості. 
Стародавні греки ставили зобра¬ 
ження Г. на могилах, на двосхилій 
покрівлі храмів. У мист. пізні¬ 
ших епох Г.— декоративний або 
геральдичний мотив. 

ГРИЦАЙ (справж. прізв.— Кол- 
тановський) Василь Овсійович 
[1856, с. Куковичі, тепер Менсь- 
кого р-ну Черніг. обл.— 2 (15).III 
1910, там же] — український ак¬ 
тор, співак (баритон) і режисер. 
Співу навчався у професора Хар¬ 
ків. муз. т-ва Мауреллі. Сценічну 
діяльність почав 1883 у Трупі 
М. Л. Кропивницького, працював 
у трупах М. П. Старицького 
(1883—92), П. Саксаганського 
(1893—96), Д. Гайдамаки (1897— 
99). У 1900—07 очолював власну 
трупу. Партії: Петро, виборний 
Макогоненко («Наталка Полтав¬ 
ка» Котляревського), Вакула 
(«Різдвяна ніч» Старицького за 
Гоголем, муз. Лисенка), Андрій, 
султан («Запорожець за Дунаєм» 
С. Гулака-Артемовського). Ролі в 
драматичному репертуарі: Хома, 
Юрко Довбиш («Ой не ходи, Гри¬ 
цю, та й на вечорниці», «Юрко Дов¬ 
биш» Старицького), Микита («Дай 
серцю волю, заведе в неволю» Кро¬ 
пивницького) та ін. 

Є. С. Хлгбцевии. 

ГРИЦЕВецЬ Сергій Іванович 
[6(19).VII 1909, с. Боровці, тепер 
Корелицького р-ну Гродненської 
обл. — 16. IX 1939, Оршанський 
р-н Вітебської обл.] — рад. вій¬ 
ськовий льотчик, майор, перший 
двічі Герой Рад. Союзу (лютий, 
серпень 1939). Член Комуністич¬ 
ної партії з 1931. В Рад. Армії 
з 1931. Служив у винищувальній 
авіації льотчиком, командиром 
ланки, загону та інструктором- 
льотчиком. Брав участь у нац.- 
революц. війні в Іспанії (1936— 
38), в боях з япон. інтервентами на 
р. Халхін-Голі (1939). Особисто 
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збив понад 40 літаків противника. 
Загинув при виконанні службових 
обов’язків. 
ГРИЦЕНКО Микола Олімпі йо- 
вич [н. 11 (24). VII 1912, ст. Ясину- 
вата, тепер Донец. обл. ] — ро¬ 
сійський рад. актор, нар. арт. 
СРСР (з 1964). Після закінчення 
1940 уч-ща при театрі ім. Вахтан- 
гова працює в трупі цього ж теат¬ 
ру. Ролі: князь Мишкін («Ідіот» 
за Достоєвським), Федір Прота- 
сов («Живий труп» Л. Толстого); 
в укр. п’єсах — Степан Груша, 
Гаврило («Приїздіть у Дзвонкове», 
«Макар Діброва» Корнійчука^ 
Марко Безсмертний («Правда і 
кривда» Стельмаха). Роботи в 
кіно: Рощин (трилогія «Ходіння 
по муках» за О. Толстим), Каренін 
(«Анна Кареніна» за Л. Тол¬ 
стим) та ін. Нагороджений орде¬ 
ном Трудового Червоного Прапора 
і медалями. Держ. премія СРСР, 
1952. Портрет с. 170. 
ГРИЦЕНКО Тамара Олександрів¬ 
на (н. 25. VIII 1938, с. Старий Ор¬ 
лик, тепер с. Радянське Кобиляць- 
кого р-ну Полтав. обл.)—укр. 
рад. співачка (меццо-сопрано), 
засл. арт. УРСР (з 1973). Після 
закінчення 1960 Полтав. муз. 
уч-ща ім. М. Лисенка працювала в 
ансамблі укр. музики при об’єднан¬ 
ні «Укрконцерт». З 1961 виступає 
на естраді в складі тріо бандури¬ 
сток разом із М. Голенко та Н. 
Писаренко. В репертуарі — укр. 
нар. пісні, твори вітчизн. і зару¬ 
біжних класиків, рад. композито¬ 
рів. Держ. премія УРСР ім. 
Т. Г. Шевченка, 1975. 

ГРЙЦИКИ (Сарзеїіа) — рід 
одно- або дворічних трав’яни¬ 
стих рослин родини хресто¬ 
цвітих. Стебла прості або роз¬ 
галужені, негусто волосисті; при¬ 
кореневі листки черешкові ціліс¬ 
ні, зібрані в розетку, здебільшого 
перистороздільні; стеблові — си¬ 
дячі, виїмчасто-зубчасті або су¬ 
цільні; плід — стручечок. Відомо 
8 видів, пошир, у помірних суб¬ 
тропічних областях земної кулі; 
в СРСР — 4 види, з них в УРСР — 
3. Найпошир. Г. звичайні 
(С. Ьигза-разіогіз) — ростуть як 
бур’ян майже по всій земній кулі. 
Є озимі та ярі форми. Лікарська 
рослина. Містять алкалоїди, бур- 
син, ефірні олії, яблучну та лимон¬ 
ну к-ти, дубильні речовини, ві¬ 
тамін С. В насінні понад 20% олії. 
Введені в Державну фармакопею 
VIII видання. 

ГРЙЦІВ — селище міського типу 
Шепетівського р-ну Хмельн. обл. 
УРСР, на р. Хоморі (бас. Дніпра), 
за 20 км від залізничної ст. Чо- 
тирбоки. 3,7 тис. ж. (1978). На те¬ 
риторії селища — з-ди: ковальсько- 
пресових вузлів, буд. конструк¬ 
цій та хлібний, три з-ди стінових 
матеріалів, консервний цех Шепе¬ 
тівського з-ду безалкогольних на¬ 
поїв, відділення Шепетівської 
міжколг. буд. орг-ції, виробниче 
відділення сільгосптехніки, діль¬ 
ниця по експлуатації та осушуван¬ 
ню земель, комбінат комунальних 
підприємств, міжколг. орг-ція 
«Рибгосп», спецгосп «Комінтерн» 
по відгодівлі свиней. 2 заг.-освіт¬ 
ні та музична школи, профес.-тех. 
та худож. промислів уч-ша; лі¬ 

карня. Будинок культури, кіно¬ 
театр. 2 б-ки. Засн. в 11 ст. 
ГРИЦУНЯК Антін (бл. 1820 — 
29. III 1900) — український народ¬ 
ний оповідач. Селянин-агітатор із 
Збаража на Тернопільщині. У 
1895 з Г. познайомився І. Фран- 
ко і записав від нього кілька 
дотепних сатиричних розповідей: 
«Притча про графа Бадені», «Роз¬ 
бійник і піп» та ін. Розповідь Г. 
«Свинська конституція» І. Фран- 
ко поклав в основу свого одно¬ 
йменного сатиричного твору, на по¬ 
чатку якого розповів про самого 
Грицуняка. 
Літ.: Антін Грицуняк, єго житє та 
смерть і опадщина, яка по нім лиши¬ 
лася для нас. Перемишль, 1902. 

ГРИЦЮК Владилен Григорович 
(н. 9.III 1933, м. Томашпіль, тепер 
Війн, обл.) — український рад. 
співак (бас), нар. арт. УРСР (з 
1978). Член КПРС з 1963. В 1959 
закінчив Київ, консерваторію. В 
1954—57 — соліст Львів., з 1957 — 
Київ, театру опери та балету. Пар¬ 
тії: Тарас Бульба, Виборний («Та¬ 
рас Бульба», «Наталка Полтавка» 
Лисенка), Карась («Запорожець 
за Дунаєм » Гулака- Артемовського), 
Іван Хованський («Хованщина» 
Мусоргського), Кончак («Князь 
Ігор» Бородіна), Мефістофель 
(«Фауст» Гуно). Портрет с. 170. 
гриціЬк Олександр Йосипович 
(н. 10.Х 1923, Київ) — українсь¬ 
кий рад. терапевт, чл.-кор. АМН 
СРСР (з 1978). Член КПРС з 
1972. У 1951 закінчив Київ. мед. 
ін-т, працював у ньому до 1970. 
1970—/4 — директор ЇСиїв. н.-д. 
ін-ту клінічної медицини ім. М. Д. 
Стражеска. З 1973 — зав. кафед¬ 
рою госпітальної терапії Київ, 
мед. ін-ту. Праці Г. присвячені 
питанням кардіології, ревматоло¬ 
гії, проблемам зсідання крові, фіб¬ 
ринолізу та тромбоутворення, ор¬ 
ганізації терапевтичної служби то¬ 
що. Вперше (1973) описав перехід 
дрібновогнищевого інфаркту міо¬ 
карда у великовогнищевий. Наго¬ 
роджений орденом «Знак Поша¬ 
ни», медалями. 
ГРЙШИН Віктор Васильович 
[н. 5 (18). IX 1914, м. Серпухов] — 
рад. державний і парт, діяч, Герой 
Соціалістичної Праці (1974). Член 
КПРС з 1939. В 1932 закінчив 
Моск. геодезичний технікум, 
1937 — Моск. технікум паровозного 
г-ва, заочно навчався у Вищій парт, 
школі при ЦК КПРС. У 1932— 
33 — технік-землевпорядник Сер- 
пуховського райземвідділу Моск. 
обл., 1937—38 та з 1940 — заст. 
начальника паровозного депо ст. 
Серпухов. У 1938—40 — в Рад. 
Армії. З квітня 1941 — секретар 
вузлового парткому ст. Серпухов. 
У 1942—50 — секретар, другий 
секретар, перший секретар Сер- 
пуховського міськкому партії. В 
1950—52 — зав. відділом машино¬ 
будування, 1952—56 — другий 
секретар Моск. міськкому КПРС. 
У 1956—67 — голова ВЦРПС, ві- 
це-голова Всесвітньої федерації 
профспілок. З червня 1967 — пер¬ 
ший секретар Моск. міськкому 
КПРС. Член ЦК КПРС з 1952. 
В 1961—66 — кандидат у члени 
Президії ЦК КПРС, з квітня 
1966 — кандидат у члени Політ- 
бюро ЦК КПРС. з квітня 1971 — 

член Політбюро ЦК КПРС. Депу¬ 
тат Верховної Ради СРСР 3—10-го 
скликань. Член Президії Вер¬ 
ховної Ради СРСР з 1967. Наго¬ 
роджений 3 орденами Леніна, ор¬ 
деном «Знак Пошани», медалями. 
ГРЙШКІВЦІ — селище міського 
типу Бердичівського р-ну Жито¬ 
мир. обл. УРСР, за 8 км від заліз¬ 
ничної ст. Бердичів. 5,0 тис. ж. 
(1978). Консервний з-д Бердичівсь¬ 
кого радгоспу-заводу, комбінат по¬ 
бутового обслуговування. 2 вось¬ 
мирічні школи, мед. амбулаторія. 
Будинок культури, кінотеатр, 2 
б-ки.Г. відомі з 1775. 
ГРИШКб Григорій Єлисейович 
[12 (25).І 1906, с. Великофедорів- 
ка, тепер Казанківського р-ну 
Микол, обл.—9. II 1959, Київ] — 
партійний і держ. діяч УРСР. 
Член КПРС з 1930. Під час Вели¬ 
кої Вітчизн. війни — чл. Військ, 
ради армії; ген.-майор. У 1946— 
48—голова Терноп. облвиконко¬ 
му, 1949—51 — перший секретар 
Херсон, обкому КП(б)У. В 1951— 
52— секретар ЦК КП(б)У, 1952— 
57— перший секретар Київ, обкому 
партії; з 1957 — в апараті ЦК КП 
України. З 1952 — чл. Центр, реві¬ 
зійної комісії КПРС, з 1956 —кан¬ 
дидат у члени ЦК КПРС. З 1949 — 
член ЦК КП України. В 1952 — 
канд. у члени Бюро (1953—57 — 
Президії) ЦК КП України. Депу¬ 
тат Верховної Ради СРСР 3—4-го 
скликань, Верховної Ради УРСР 
2-го скликання. Нагороджений 4 
орденами Леніна, ін. орденами. 
ГРИШКб Микола Миколайович 
[24.ХІІ 1900 (6.1 1901), Полтава — 
3.1 1964, Київ] — український 
рад. ботанік, акад. АН УРСР (з 
1939). Член КПРС з 1945. Закінчив 
Полтав. с.-г. ін-т (1925) і пед. від¬ 
діл Київ. с.-г. ін-ту (1926). В 1932 — 
40 — зав. відділом генетики й се¬ 
лекції Всесоюзного н.-д. ін-ту 
конопель (м. Глухів Сумської 
обл.). У 1939—44 — директор 
Ін-ту ботаніки АН УРСР. В 1940— 
43 — голова Бюро відділу біол. на¬ 
ук, а 1945—48 — відділу с.-г. 
наук АН УРСР. З 1944 працював 
у Бот. саду АН УРСР (до 1959 — 
його директор). Праці Г. присвя¬ 
чені питанням генетики, селекції, 
акліматизації й інтродукції рос¬ 
лин. Важливе значення мають 
його дослідження з питань статі 
вищих рослин. Нагороджений 
орденом Леніна та медалями. 
Портрет с. 170. 
ГРИШКб Михайло Степанович 
[14 (27). II 1901, Маріуполь, тепер 
Жданов — З.УІ 1973, Київ] — 
український рад. співак (баритон), 
нар. арт. СРСР (з 1950). В 1926 
закінчив Одес. муз. уч-ще. Соліст 
Одеського (1924—27), Харків¬ 
ського (1927—36), Київського 
(1936—64) театрів опери та балету. 
Партії: Остап («Тарас Бульба» 
Лисенка), Богдан Хмельницький 
(однойменна опера Данькевича), 
Горбенко, Шибак («Арсенал», «Ми- 
лана» Майбороди), Грязной («Ца¬ 
рева наречена» Римського-Корса- 
кова), князь Ігор («Князь Ігор» 
Бородіна), Ріголетто («Ріголетто» 
Верді), Кіазо («Даїсі» Паліашвілі) 
та ін. У концертному репертуа¬ 
рі Г. були романси, укр. і рос. на¬ 
родні пісні. Знімався у фільмі 
«Щит Джургая» (1944). Нагород- 

ГРИШКО 

В. В. Гришин. 

В. Г. Гриппч. 

В. О* Грвцай- 

С. І. Грицевець. 
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ГРИЩЕНКО 

М. О. Гриценко. 

В. Г. Грицюк. 

М. М. Гришко. 

жений орденом Леніна, орденами 
Трудового Червоного Прапора, 
Вітчизняної війни 2-го ступеня, 
ін. орденами, медалями. Держ. 
премія СРСР, 1950. 
ГРЙЩЕНКО Валентин Іванович 
(н. 27.XI 1928, Харків)—укра¬ 
їнський рад. акушер-гінеколог, док¬ 
тор мед. наук. Член КПРС з 
1956. Син І. І. Грищенка. Закін¬ 
чив (1951) Харків, мед. ін-т, з 
1956 — співробітник ін-ту, з 
1965 — проректор і 1968 — зав. 
кафедрою. Основні праці присвя¬ 
чені вивченню токсикозів вагіт¬ 
ності та фізіології і патології 
скорочувальної здатності матки, 
асфіксії плоду і новонародженого, 
застосуванню гіпотермії і кріохі- 
рургії в акушерстві й гінекології. 
Нагороджений орденом «Знак 
Пошани». Держ. премія УРСР, 
1978. 
ГРЙЩЕНКО Іван Іванович [н. 
29.III (ІО.ІУ) 1897, с. Колибелка, 
тепер Ліскинського р-ну Ворон, 
обл. ] — український рад. акушер- 
гінеколог, засл. діяч науки УРСР 
(з 1956). Член КПРС з 1945. В 
1922 закінчив мед. ф-т Харків, 
ун-ту і до 1942 працював у кліні¬ 
ці Харків, мед. ін-ту. В 1944— 
72 — зав. кафедрою акушерства 
і гінекології цього ін-ту. Праці Г. 
присвячені проблемам пренаталь¬ 
ної охорони плода і новонарод¬ 
женого, дії антропозоонозних і ві¬ 
русних інфекцій, що мають зна¬ 
чення в акушерстві, питанням від- 
новлювальної хірургії в гінеколо¬ 
гії. Нагороджений орденами Лені¬ 
на, Трудового Червоного Прапора, 
медалями. 
ГРЙЩЕНКО Микита Минович 
[14 (27).IX 1900, с. Трушки, тепер 
Білоцерківського р-ну Київ, обл.] 
— український рад. педагог і вче¬ 
ний, засл. діяч науки УРСР (з 
1969). Член КПРС з 1927. В 1926 
закінчив Київ, ін-т нар. г-ва. Пед. 
діяльність почав 1923. В 1948— 
55 — директор н.-д. ін-ту дефекто¬ 
логії, 1955—58 — директор н.-д. 
ін-ту педагогіки, 1958—75 — про¬ 
фесор, зав. кафедрою педагогіки 
Київ, ун-ту. Осн. праці: «Розви¬ 
ток народної освіти на Україні 
за роки Радянської влади» (1957), 
«Ленін і народна освіта в Укра¬ 
їнській РСР» (1968), «Спадщина 
К. Д. Ушинського і питання педа¬ 
гогіки вищої школи» (1975). Наго¬ 
роджений медаллю А. С. Мака- 
ренка М-ва освіти УРСР (1967). 
ГРЙЩЕНКО Олексій Васильович 
(1883, м. Кролевець, тепер Сум. 
обл.— 13.1 1977, Париж) — ук¬ 
раїнський живописець і мистецт¬ 
вознавець. Навчався в Київ, ун-ті, 
потім — в худож. школі у К. Юона 
в Москві. В 1918 емігрував до 
Франції. В експресіоністичній ма¬ 
нері малював пейзажі, портрети, 
натюрморти. Твори: «Порт Додь- 
єрн» (1925), «Корсіка» (1928, 
ЛМУМ), «Парусне судно. Тулон» 
(1932), «Барки. Іспанія» (1939). 
«Жінка в блакитному» (1944), 
«Веселка» (1959), «Венеція» (1962). 
Автор мистецтвознавчих праць: 
«Про зв’язки російського живопи¬ 
су з Візантією і Заходом» (1913), 
«Російська ікона як мистецтво 
живопису» (1917). 
ГРІВА Жан [літ. псевд. Фолмані- 
са Жана Карловича; н. 24. XI 

(7.XII) 1910, Курземе, Айзупської 
волості, тепер Тукумського р-ну 
Латвійської РСР] — латиський 
рад. письменник. Член КПРС з 
1934. Учасник Великої Вітчизн. 
війни. Друкуватися почав 1931. 36. 
оповідань «По той бік Піренеїв» 
(1948), «Оповідання про Іспанію» 
(1950) — про боротьбу ісп. народу 
проти фашизму; «Чи людина ти?» 
(1958), «Полум’яна маслина» 
(1974) — про людей Рад. Латвії. 
Автор романів «Дорога життя» 
(1953), «Діти землі» (1969), п’єс 
«Розігралась хуртовина» (1957), 
«Злочин у Гранаді» (1964), нари¬ 
сів, мемуарів, творів для дітей. 
Нагороджений орденом Вітчизня¬ 
ної війни 1-го ступеня, двома орде¬ 
нами Трудового Червоного Прапо¬ 
ра, ін. орденами, медалями. 
Те.: Укр. перекл - Оповідання 
про Іспанію. К., 1954; Ноктюрн. К., 
1965; Рос. перекл.— Антирасска- 
зьі. Рига, 1968; Человек ждет рассвета. 
М., 1970; Дни далекие, дни близкие. 
М., 1972. Б. К. Звайгзне. 
ГРІГ (Сгіед) Едвард-Гагеруп (15. 
VI 1843, Берген — 4.IX 1907, там 
же) — норвезький композитор, ди¬ 
ригент, піаніст, музичний діяч. 
Основоположник норв. нац. муз. 
школи. В 1862 закінчив Лейпціг- 
ську консерваторію як піаніст і 
композитор. У 1863 переїхав до 
Копенгагена, де зблизився з Н. 
Гаде та Р. Нурдроком — автором 
норв. гімну. Спільно з останнім і 
групою дат. композиторів органі¬ 
зував муз. т-во «Євтерпа», що 
пропагувало творчість дат. і норв. 
композиторів. У 1866 повернувся 
до Норвегії, 1871 заснував Муз. 
т-во (тепер Філармонічне т-во). 
В 1880—82 керував у Бергені 
муз. т-вом «Гармонія». В 1888 
в Лейпцігу відбулося знайомство 
з П. Чайковським. У 1889 обраний 
членом Франц. академії, доктором 
музики Кембріджського (1893) та 
Оксфордського (1906) ун-тів, по¬ 
чесним доктором Берлінської ака¬ 
демії. Через усю творчість Г. про¬ 
ходить тема батьківщини (фп. 
п’єси «Весна», вокальний цикл 
«По скелях та фіордах», «Нор¬ 
везькі танці», 1878, «Норвезькі на¬ 
родні пісні» для фп., 1896, «Сим¬ 
фонічні танці» для оркестру, 1898, 
фп. п’єси «Кобольд», «Пісня пас¬ 
туха» йін.). Музика до драми Б. 
Бйорнсона «Сігурд Хрестоносець» 
і незакінчена опера «Улаф Трюг- 
васон» (3 сцени) присвячені істор. 
подіям. Світову славу принесли 
композиторові камерні ансамблі 
(З сонати для скрипки й фп., 2 
струнні квартети), концерт для 
фп. з оркестром (1868), музика до 
драми Г. Ібсена«Пер Гюнт» (1874— 
75), 2 сюїти з неї. Більшість творів 
Г.— інструм. і вокальна мініа¬ 
тюра: 10 зошитів «Ліричних п’єс» 
(66 творів, 1867—1901), сонати, 
балада, квартет. Романси (бл. 150) 
на тексти сканд. поетів («Лебідь», 
«Сон», «Люблю тебе», «Під квіта¬ 
ми», «Батьківщині»). В останні ро¬ 
ки життя Г. працював над орато¬ 
рією на слова Бйорнсона «Мир» 
(незакінчена), в якій виразив свої 
мрії про мир і щастя людства. 
Літ.: Асафьев Б. В. Григ. М. — Л., 
1948; Левашева О. Здвард Григ. М.. 
1975. 
ГРІГ (Огіея) Нурдаль (1.ХІ 1902, 
Берген — 2.XII 1943, під Берлі¬ 

ном) — норвезький письменник. 
Перші твори — збірки віршів, 
роман «Корабель іде далі» (1924). 
В 1933—35 жив в СРСР. У 1937 
брав участь у нац.-революц. війні 
в Іспанії, події якої відобразив у 
публіцистичній зб. «Іспанське лі¬ 
то» (1937) та романі «Світ ще пови¬ 
нен стати молодим» (1938). У 30-х 
рр. створив і драми «Наша слава і 
наша могутність» (1935), «Але зав¬ 
тра...» (1936), «Поразка» (1937; про 
Паризьку комуну). Після окупації 
Норвегії (1940) боровся проти гіт¬ 
лерівців. Загинув на борту бомбар¬ 
дувальника під час повітряного на¬ 
льоту на Берлін. Вірші Г. воєнного 
часу ввійшли до збірок «Свобода» 
(вид. 1945) та «Надія» (вид. 1946). 
Те.: Рос. перекл.— Избранное. 
М., 1956; Избранная лирика. М., 1969. 
Літ.: КрьімоваН. И. Нурдаль Григ. 
М., 1965; Морщинер М. С. Нурдаль 
Григ. Биобиблиографический указа- 
тель. М., 1958. 

ГРГГАШІ (Сгідаззу) Ева (н. 22.VIII 
1925) — угорська перекладачка. 
Твори укр. дожовтневої л-ри (Ле¬ 
сі Українки, П. Мирного, І. Нечуя- 
Левицького та ін.) і рад. л-ри (Ю. 
Яновського, О. Вишні, О. Копи лей¬ 
ка, Л. Первомайського, Ю. Доль- 
да-Михайлика та ін.) перекладає 
з оригіналу. Для видання Шевчен- 
кового «Кобзаря» 1961 переклала 
угор. мовою 10 віршів укр. поета. 
ГРІГОРЕСКУ (СгІ£оге5си) Ніко- 
лає Йон (15. V 1838, с. Пітару, 
повіт Димбовіца — 21. VII 1907, 
Кимпіна) — румунський живопи¬ 
сець. У 1848—50 навчався в Буха¬ 
ресті. Здобув визнання розписами 
монастиря Агапія поблизу м. Пят- 
ра-Нямц (1858—61). В 1861—87 
(з перервами) жив і працював у 
Франції, був близький до барбі- 
зонськоі школи. Створив реаліс¬ 
тичні пейзажі батьківщини («По¬ 
вернення з роботи», «На волах», 
1902), образи рум. селянок («Се¬ 
лянка з куделею», 1874; «Селянка 
з Мусчела», 1877). У 1877 — 78 
брав участь у нац.-визвольній вій¬ 
ні проти Туреччини. Автор ряду 
батальних картин («Штурм Смир- 
дана», 1885; «У дозорі»). Іл. с. 172. 
Літ.: Злиасберг Н. Е. Николае Гри- 
гореску. Альбом. М., 1974. 

ГРГГУЛІС Арвід Петрович 
[29.IX (12.X) 1906, маєток Юм- 
правмуйжа Ладської волості, 
тепер Лімбажського р-ну Лагв. 
РСР] — латиський рад. письмен¬ 
ник і літературознавець, нар. 
письменник Латв. РСР (з 1976). 
Член КПРС з 1954. Учасник Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни. Друкува¬ 
тися почав 1927. Видав збірки: 
оповідань «Крізь вогонь і воду» 
(1945); віршів «В бурю» (1946) та 
«Вітер співає у вербах над озером» 
(1968); п’єси «Глина і фарфор» 
(1947; Держ. премія СРСР, 1948), 
«Балтійське море шумить» (1957), 
«Свою кулю не чують» (1966); ро¬ 
ман «Коли дощ і вітер стукають у 
вікно» (1961—63), літ. спогади 
«Червона горобина схилилась над 
потоком» (1975). Переклав «Слово 
о полку Ігоревім» (1950). Склав зб. 
«Латиська літературна критика» 
(вип. 1—5, 1956—64). Нагородже¬ 
ний двома орденами Трудового 
Червоного Прапора, орденом Чер¬ 
воної Зірки, ін. орденами, меда¬ 
лями. 



Те.: Укр. перекл.— Біля вогни¬ 
ща. К., 1965; Як учив нас Ленін. 
В кн.: Сузір’я, в. 10. К., 1976; Рос . 
перекл.— Когда дождь и ветер сту- 
чат в окно. Рига, 1967; Осенний дождь. 
М., 1969. Б. К. Звайгзне. 
ГРГДНЄВ Віталій Никифорович 
[н. 25. VII (7.VIII) 1908, с. Уварово, 
тепер місто Тамбовської обл.] — 
український рад. вчений у галузі 
металургії й металознавства, акад. 
АН УРСР (з 1967). Член КПРС з 
1951. Закінчив (1930) Пн.-Кавказь¬ 
кий металург, ін-т (м. Новочер¬ 
каськ). Працював у Дніпроп. мета¬ 
лург. ін-ті (з 1931), на Магнітогор¬ 
ському металург, комбінаті (1941— 
45), в Київ, політех. ін-ті (1952— 
55 — директор). З 1955 — дирек¬ 
тор Ін-ту металофізики АН УРСР. 
Осн. праці присвячені розробці те¬ 
орії фазових перетворень і кон¬ 
центраційних змін при нагріванні 
сплавів на залізній, титановій і 
мідній основах; теорії електровід- 
пуску сплавів; дослідженню «зво¬ 
ротних» мартенситиих перетворень, 
фіз. основ низькотемпературної 
крихкості перехідних металів; роз¬ 
робці і впровадженню процесів тер¬ 
мічної обробки при високих і над¬ 
високих швидкостях нагрівання 
тощо. Нагороджений орденом Жов¬ 
тневої Революції, ін. орденами, ме¬ 
далями. Держ. премія УРСР, 
1974. Портрет с. 172. 
ГРІЛ ЬПАРЦЕР (СгШраггег) 
Франц (15.1 1791, Відень — 21.1 
1872, там же) — австрійський 
письменник. Основоположник но¬ 
вої австр. драми. Світогляд Г. від¬ 
значався суперечливістю: висту¬ 
паючи проти реакц. режиму 
Меттерніха, він відкидав політ, бо¬ 
ротьбу. Найвідоміші драми — «Пра¬ 
мати* (1817), «Сафо» (1818), ««Зо¬ 
лоте руно» (1821), ««Велич і падін¬ 
ня короля Оттокара» (1825), «’Вір- 
ний слуга свого пана» (1828), «Лі- 
буша» (1844). Автор новел (най- 
значніша — «Бідний музикант», 
1848), віршів, епіграм. У 20-х рр. 
20 ст. на сценах укр. театрів по¬ 
ставлено п’єсу «Горе брехунові». 
Твори Г. укр. мовою перекладав 
П. Карманський. 
Те.: Рос. перек л.— Пьесьі. Л.— 
М., 1961. 

ГРІМ — звукове явище, яке су¬ 
проводить електричні розряди в ат¬ 
мосфері під час грози. Виникає 
внаслідок раптового нагрівання і 
розширення повітря вздовж шляху 
електричного розряду. Має харак¬ 
тер гуркоту, бо звукові хвилі при¬ 
ходять до нас з різних точок шля¬ 
ху блискавки, а також після від¬ 
биття їх від хмар і поверхні землі. 
Див. також Електричні явища в 
атмосфері. 
ГРІМАЛЬДІ (Сгітаїсіі) Франчес- 
ко-Марія (2.IV 1618, Болонья — 
28.XII 1663, там же) — італійський 
фізик і астроном. Викладав філо¬ 
софію і математику в Болонській 
єзуїтській колегії. У творі «Фізич¬ 
на наука про світло, кольори і ве¬ 
селку» (1665, посмертно) описав 
відкрите ним явище дифракції 
світла. Уявлення Г. про світло 
містили зародки хвильової теорії 
світла. Спільно з єзуїтом Дж.-Б. 
Річчолі склав карту Місяця. За¬ 
проваджені ними назви ділянок мі¬ 
сячної поверхні збереглися й досі. 
Г. був противником геліоцентрич¬ 
ної системи світу, брав участь у 

складанні трактату Річчолі, на¬ 
правленого проти М. Коперника. 
грімАльді — група печер поб¬ 
лизу італ. м. Вентімільї на березі 
Середземного м. біля франко-італ. 
кордону. В одній з печер 1901 бу¬ 
ло відкрито подвійне поховання 
(стара жінка і юнак) пізнього пале¬ 
оліту. Деякі особливості в побудо¬ 
ві черепа і кістяка дали підставу 
першим дослідникам помилково 
віднести цих людей до особливої 
протонегроїдної «раси Грімальді». 
Дослідження 1962 показали, що 
вони належать до типу кромань¬ 
йонців. 
ГРІМАУ ГАРСГА (СгітаиОагсіа) 
Хуліан (18.11 1911, Мадрід—20. 
IV 1963, там же) — діяч іспан. 
робітн. руху. Член Компартії Іспа¬ 
нії (КПІ) з 1936. За фахом — робіт- 
ник-друкар. У 1936—39 в рядах 
респ. армії боровся проти фашиз¬ 
му. Після падіння республіки 
1940—47 вів революц. роботу се¬ 
ред ісп. емігрантів на Кубі і в 
Домініканській Республіці. З 
1954 — член ЦК КПІ. В 1958 неле¬ 
гально повернувся на батьківщину, 
брав участь у боротьбі проти фран- 
кістської диктатури. В листопаді 
1962 заарештований і страчений. 
ГРІММ (Огішт) брати Якоб (4.1 
1785, Ганау — 20.ІХ 1863, Берлін) 
і Вільгельм (24.11 1786, Ганау — 
16. XII 1859, Берлін) — німецькі 
філологи. Академіки Прусської 
АН (з 1841). Професори Геттін- 
генського, потім Берлін, (з 1841) 
ун-тів. Близькі до нім. романтиків. 
V дослідженнях спиралися на по¬ 
рівняльний метод. Засновники мі¬ 
фологічної школи в фольклористи¬ 
ці. Видали «Дитячі й родинні каз¬ 
ки» (т. 1—2, 1812—14), «Німецькі 
легенди» (т. 1—2, 1816—18), які 
ввійшли в скарбницю світової л-ри. 
Якоб Г. працями «Німецька гра¬ 
матика» (т. 1—4, 1819—37), «Істо¬ 
рія німецької мови» (т. 1—2, 1848) 
заклав основи германського порів- 
няльно-істор. мовознавства. Порт¬ 
рети с. 172. 
Те.: Біе Кіпсіег- ипсі НаизшагсЬеп. 
Всі.1—4. Вегііп, 1956; Укр. перекл. 
— Казки. К., 1976; Рос. перек л.— 
Сказки. М., 1978. 
ГРГММЕЛЬСГАУЗЕН (Огіїшпеїз- 
Ьаизеп) Ганс-Якоб-Крістоф фон 
(бл. 1621, Гельнгаузен, Гессен — 
17. VIII 1676, Ренхен) — німець¬ 
кий письменник. Автор сатирично¬ 
го роману «Сімпліціссімус» (1669), 
у якому висловлено нар. протест 
проти війни і соціальної неспра¬ 
ведливості. Цикл романів «Воло- 
цюжка Кураж», «Шпрінгінсфельд» 
(обидва — 1670) і «Дивовижне пта¬ 
шине гніздо» (1672), пов’язаних 
завдяки спільному головному геро¬ 
єві з «Сімпліціссімусом». 
Те.: Рос. перекл.— Симплицисси- 
мус. М., 1976. 
ГРІН (Огеепе) Грем (Грехем; н. 
2.Х 1904, Беркгемстед) — англійсь¬ 
кий письменник. Літ. діяльність 
почав у 20-х рр. як журналіст. 
Жив у Мексіці, Зх. Африці, В’єт¬ 
намі. В 1957 і 1960 відвідав СРСР. 
У романах «Це поле бою» (1934), 
«Влада і слава» (1940), «Суть спра¬ 
ви» (1948), п’єсах «Кімната для 
живих» (1952), «Оранжерея» (1957) 
та інших ставить морально-пси¬ 
хологічні проблеми особистості, що 
живе в капіталістичному суспіль¬ 
стві. Романи «Тихий американець» 

(1955), «Наш резидент у Гавані» 
(1958), «Комедіанти» (1966), «По¬ 
чесний консул» (1973)— антико- 
лоніалістського спрямування. Кри¬ 
за в світогляді Г. негативно позна¬ 
чилась на окремих творах кінця 
60-х рр., зокрема на романі «Подо¬ 
рож з тіткою» (1969). У 1971 ви¬ 
дав автобіографію «Таке життя». 
Те.: Укр. перекл.— Хто третій? 
К., 1960; Комедіанти. К., 1969; Тихий 
американець.— Наш резидент у Гава¬ 
ні. К., 1971; Рос. перек л.— Наш 
человек в Гаване.— Тихий американец. 
М., 1959; Путешествие без кар¬ 
ти. М., 1961; Поездка за город. ЇУГ, 
1967. В. П. Березинський. 
ГРІН <Сгееп) Джон-Річард (12.XII 
1837, Оксфорд — 7.III 1883, Мен- 
тона) — англійський історик лібе¬ 
рального напряму. Гол. твори — 
«Коротка історія англійського на¬ 
роду» (1874; рос. перекл.— 1897— 
1900) та «Історія англійського наро¬ 
ду» (т. 1—4, 1877—80; рос. перекл. 
— 1891—92). 
ГРІН (Огееп) Джордж (14. VII 
1793, Снейнтон, поблизу Ноттінге- 
ма^—31.III 1841, там же) — анг¬ 
лійський математик. Запровадив 
у матем. фізику поняття потенціа¬ 
лу, розвинув теорію електрики і 
магнетизму, встановив співвідно¬ 
шення між інтегралами по об’єму 
і поверхні, яка його обмежує 
(див. Гріна формули), виконав 
важливу роботу з питань відбит¬ 
тя світла і заломлення світла в 
кристалічних середовищах і вивів 
осн. рівняння теорії пружності. 
Його ім’ям названо т. з. функцію 
поширення у теор. фізиці (див. 
Гріна функція). 
ГРІН (справж. прізв.— Гріневсь- 
кий) Олександр Степанович [11 
(23).VIII 1880, м. Слободський, те¬ 
пер Кіровської обл. — 8.VII 1932, 
Старий Крим] — російський рад. 
письменник. З 1924 жив у Криму 
(в Севастополі, Феодосії). Друку¬ 
ватися почав 1906. Автор роман¬ 
тичних творів — «Червоні вітри¬ 
ла» (1923; однойменні балет, 1942, 
і фільм, 1961), «Гладіатори» 
(1925), «Та, що біжить по хвилях» 
(1928, однойменний фільм, 1967). 
В 1970 в Феодосії відкрито літ.- 
меморіальний музей Гріна. Порт¬ 
рет с. 173. 
Те.: Собрание сочинений, т. 1—6. М., 
1965; Укр. перек л.—Скарби аф¬ 
риканських гір. X.—К., 1930; Червоні 
вітрила. К., 1959. 
ГРГНА ФбРМУЛИ — формули, 
що пов’язують між собою інтегра- 
ли різних типів. Найпростішою є 

де Б — границя плоскої області 
О. Ця формула траплялася в пра¬ 
цях Л. Ейлера, дві інші вперше 
опублікував Дж.Грш: 

ди до 
ду ду 

ди до \ . . . СС ди 
+ аГ -дГ )^г = і5і 

“Ці ийхйуйг 
Б 

(цДи — і>Ди) йхдуйг = 

- Я (■-£—£•)■» 
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ГРІНА ФОРМУЛИ 

Е.-Г. Гріг. 

Н. Гріг. 

А. П. Грігуліс 
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ГРІНА ФУНКЦІЯ 

В. Н. Гріднєв 

Я. Грімм. 

В. Грімм 

Н. Грігореску. Селян¬ 
ка з Мусчела. 1877. 
Національна галерея в 
Бухаресті. 

Тут 5 — поверхня, що обмежує 
д2 

тривимірну область О, ^ = + 

д2 д2 п 
+ + -Г-— — оператор Лапласа, 

аи2 аг 
ди . до . і ^-похідні за напрямом 

зовн. нормалі до 5. 
М. П. Слободенюк. 

ГРГНА ФУНКЦІЯ, О (*, X’) — 

розв’язок лінійного диференціаль- 
ного рівняння в частинних похід¬ 
них для неоднорідної задачі з точ¬ 
ковим джерелом (див. Рівняння 
математичної фізики). Для такої 
самої задачі з розподіленим джере¬ 
лом | густини р (х) розв’язок ви¬ 
ражається через Г. ф. інтегралом 
ф (х) = | О (х, х') р (х') сіх1. 
Г. ф. описує поширення хвильового 
збурення, силового впливу і т. д. 
з точки х' у точку х, тому її наз. і 
функцією поширення. Метод Г. ф. 
застосовують у квантовій теорії 
поля, статистичній фізиці та ін. 
галузях теор. фізики. В квантовій 
теорії для наближених обчислень 
Г. ф. використовують Фейнмана 
діаграми. Названо за ім’ям Дж. 
Гріна, який першим розглянув її 
окремий випадок у своїх дослід¬ 
женнях з теорії потенціалу. 
Літ.: Боголюбов Н. Н., Ширков Д. В. 
Зведение в теорию квантованньїх по- 
лей. М., 1976; Морс Ф. М., Фешбах Г. 
Методьі теоретической физики, т. 1. 
Пер. с англ. М., 1958; Каданов Л., 
Бейм Г. Квантовая статистическая ме- 
ханика. Пер. с англ. М., 1964. 

П.у. Фомін, І. Р. Юхновський. 
ГРІН-АИЛ ЕНД — перший у світі 
підводний національний парк біля 
пн.-сх. узбережжя Австралії, в 
штаті Квінсленд. Міститься на о. 
Грін-Айленд, майже в центр, час¬ 
тині Великого Бар'єрного рифу. 
Створений 1967 для збереження 
мальовничих унікальних корало¬ 
вих заростей, коралових рифів, 
своєрідної флори й фауни корало¬ 
вих островів. Охороняються птахи 
(лірохвіст, райський птах, какаду, 
зимородок), а також іхтіофауна 
навколишніх морів (окуневі, вуг¬ 
рі, камбала, скати, парусники та 
ін. риби). о. К. Ющенко. 
ГРІНБЕРГ Олександр Абрамович 
[20.IV (2.У) 1898, Петербург — 
16. VII 1966, Ленінград] — рад. хі¬ 
мік, акад. АН СРСР (з 1958). В 
1924 закінчив Ленінгр. ун-т. Учень 
Л. О. Чугаєва. З 1936 працював у 
Ленінгр. технологічному ін-ті. 
Осн. праці — з хімії платини і пла¬ 
тинових металів. Досліджував 
окислювально-відновні та кислот¬ 
но-основні властивості комплекс¬ 
них сполук. Один з перших засто¬ 
сував атоми мічені в хімії цих спо¬ 
лук. Держ. премія СРСР, 1946. 
грГнвіцька астрономГч- 
НА ОБСЕРВАТОРІЯ — науково- 
дослідна установа Великобританії. 
Заснована 1675 у Грінвічі. В 1954 
обсерваторію переведено в замок 
Герстмонсо за 70 км від Лондона. 
Через колишнє місце розташуван¬ 
ня обсерваторії проходить Грінві- 
цький меридіан. В Г. а. о. визна¬ 
чають положення зір, Сонця, пла¬ 
нет, точний час, власні рухи й па¬ 
ралакси зір, обчислюють дані для 
Мор. астроном, щорічника. 
ГРГНВІЧ — один з округів м. Лон¬ 
дона на правому березі Темзи. 
Понад 220 тис. ж. У Г. до 50-х рр. 

20 ст. працювала Грінвгцька аст¬ 
рономічна обсерваторія. Нац. 
мор. музей. 
ГРІНЧбНКО Борис Дмитрович 
[літ. псевд.— Василь Чайченко, П. 
Вартовий, Б. Вільхівський та ін.; 
27.XI (9.XII) 1863, хутір Вільхо¬ 
вий Яр, що був на території тепер. 
Харківського р-ну Харків, обл.— 
23.IV (6.У) 1910, Оспедалетті, 
Італія, похований у Києві] — 
український письменник вчений і 
громад, діяч бурж.-ліберального 
напряму. Походив з дрібнопомі- 
щицької родини. Навчався в реа¬ 
льному уч-щі в Харкові. З 1881 
вчителював, працював у Черніг. 
земстві. Видавав популярні книж¬ 
ки для народу. З 1902 працював у 
Києві, 1906—09 був головою Київ¬ 
ського товариства -«Просвіта»-. Був 
одним з організаторів бурж. Ук¬ 
раїнської радикальної партії 
(УРП). З художніми творами вис¬ 
тупив у 80-х рр. У кращих по¬ 
вістях і оповіданнях Г. реалістич¬ 
но відобразив тяжке життя сел. 
бідноти, класове розшарування 
села (-«Без хліба»-, 1884; -«Хата»-, 
1886; -«Серед темної ночі», 1900; 
«Під тихими ^вербами», 1901), не¬ 
стерпні умови праці на шахтах 
(•«Батько та дочка», «Панько», 
обидва — 1893), життя старої шко¬ 
ли. В деяких драмах (-«Нахмари¬ 
ло», 1895—99; -«На новий шлях», 
1905) і повістях (-«Сонячний про¬ 
мінь», 1890; -«На розпутті», 1891) 
ідеалізував просвітительську діяль¬ 
ність. Істор. темам присвятив 
п’єси «Степовий гість», «Серед 
бурі» (обидві — 1897) та ін. З пое¬ 
тичних творів Г. кращими є бай¬ 
ки та ліричні вірші. Основні моти¬ 
ви лірики [зб. -«Пісні Василя Чай- 
ченка» (1884), «Під сільською стрі¬ 
хою» (1886), «Під хмарним не¬ 
бом» (1893), «Пісні та думи»(1895) 
та ін.] — недоля рідного краю, 
тяжке життя сел. бідноти. Перек¬ 
ладав твори О. Пушкіна, Г. Гейне, 
Ф. Шіллера, В. Гюго та ін. Г. 
належать цінні етнографічні до¬ 
слідження і збірки нар. творчості 
(«Пісні та думи», 1895; «Думи коб¬ 
зарські», 1897). Впорядкував і ви¬ 
дав «Словарь української мови» 
(т. 1—4. К., 1907—09). Г.— автор 
першої книги для читання в школі 
укр. мовою -«Рідне слово», -«Укра¬ 
їнської граматики» та ін. підручни¬ 
ків. Суспільно-політичні погляди 
Г. суперечливі. Для нього харак¬ 
терна еволюція від ліберального 
народництва до бурж. радикаліз¬ 
му. Г. перебільшував значення 
освітньої діяльності, нац. пробле¬ 
му вважав головною проблемою 
в сусп. житті. Ці хибні погляди 
виявились у деяких публіцистич¬ 
них статтях і худож. творах, особ¬ 
ливо в «Листах з України Над¬ 
дніпрянської» (1892—93). На обме¬ 
женість світогляду Г. вказували, 
зокрема, П. Грабовський, І. Фран- 
ко, Леся Українка. 

Те.: Твори, і. 1 — 10. X., 1928—30; 
Твори, т. 1 — 2. К., 1963; Словарь 
української мови, т. 1—4. К., 1958 — 
59; Рос. п е р е к л.— В темную ночь. 
— Под тихими вербами. М., 1961. 
Літ.: Білецький О. І. Борис Гріняен- 
ко. В кн.: Білецький О. І. Письменник 
і епоха. К., 1963; Пільгук І. І. Поетич¬ 
на творчість Бориса Грінченка. В кн.; 
Грінченко Б. Поезії. К., 1965. 

7. І. Пільгук. 

ГРІНЧЕНКО Марія Миколаївна 
(літ. псевд.— М. Загірня, М. Чай¬ 
ченко, М. Доленко та ін.; 1863, м. 
Богодухів, тепер Харків, обл.— 
15. VII 1928, Київ) — українська 
письменниця. Дружина Б. Д. Грін¬ 
ченка. За освітою — педагог. Упер¬ 
ше виступила з віршами 1891. 
Авторка прозових творів (зб. опо¬ 
відань «Під землею», 1897; «Черед¬ 
ник і дівчина», 1905; повість «В 
шахтах», вид. рос. мовою в Москві 
1911), спогадів про І. Нечуя-Ле- 
вицького, В. Самійленка, науково- 
популярних брошур. Перекладала 
укр. мовою твори І. Тургенєва, 
Д. Маміна-Сибіряка, Л. Толстого, 
Г. Ібсена, А. Доде та ін. Багато 
працювала над упорядкуванням 
«Словаря української мови», укла¬ 
деного Б. Грінченком. 
ГРГНЧЕНКО Микола Олексійо¬ 
вич [22.1 V (4.V) 1888, Київ — 27.ХІ 
1942, Уфа] — український рад. 
музикознавець, фольклорист, пе¬ 
дагог, засл. діяч мист. УРСР (з 
1941). В 1912 закінчив Київ. муз. 
уч-ще, 1920 — ун-т у Кам’янці- 
Подільському. В 1925—34 — вик¬ 
ладач (згодом професор) історії 
музики і нар. творчості Київ, муз.- 
драм. ін-ту ім. М. В. Лисенка 
(1925—28 — ректор), 1934—37 - 
професор Київ, консерваторії. З 
1938 працював в Ін-ті укр. фольк¬ 
лору АН УРСР, в 1942 — дирек¬ 
тор. Наукові праці; -«Історія укра¬ 
їнської музики», -«Українська на¬ 
родна інструментальна музика», 
«Шевченко і музика», -«Українські 
народні думи», розвідки, присвяче¬ 
ні творчості М. Лисенка, М. Леон- 
товича, К. Стеценка. Я. Степового 
та ін. 
Те.: Вибране. К., 1959. 

М. М. Гордійчук. 

ГРІНЧЕНКО Олександр Марко- 
вич [н. 10(23). VI 1904, с. Довгеньке, 
тепер Тальнівського р-ну Черкас, 
обл.] — український рад. учений- 
грунтознавець, засл. діяч науки 
УРСР (з 1964). В 1926 закінчив 
Уманський с.-г. ін-т. З 1926 до 
1929 — наук, співробітник Уман¬ 
ської с.-г. дослідної станції. У 
1929 почав працювати в Харків, 
с.-г. ін-ті; з 1959 до 1969 — ректор 
цього ін-ту, з 1969 там же — зав. 
кафедрою грунтознавства. Г. роз¬ 
робив теор. основи й практичні за¬ 
ходи по окультуренню й підвищен¬ 
ню родючості солонцевих і підзо¬ 
листих (кислих) грунтів Лісосте¬ 
пу й Полісся УРСР. Нагородже¬ 
ний орденом Леніна, ін. орденами 
та медалями. а. Ф. Яровенко. 
ГРҐНШПУН Ізакін Абрамович [н. 
9(22).XII 1912, Одеса] — рад. ре¬ 
жисер, засл. діяч мист. УРСР (з 
1958). Член КПРС з 1944. В 1934 
закінчив Харків, студію сценічно¬ 
го мистецтва. Працював (1934— 
47) режисером Харків, (з 1944 — 
Львів.) театру юного глядача, 
1947—61 — Львів, (переведеного 
1954 до Одеси) театру муз. комедії, 
1961—64 — в Одес. рос. драм, 
театрі ім. А. Іванова; я 1965— в 
театрах Ленінграда. Поставив 
спектаклі; «За двома зайцями» 
Старицького, «Вільний вітер» 
І. Дунаєвського, «Тригрошова опе¬ 
ра» Брехта та ін. 
ГРІНЬЯР (СгІ£пагс1) Франсуа- 
Опост-Віктор (6.У 1871, Шербур 
— 13.XII 1935, Ліон) — франц. 



хімік-органік. Член франц. Акаде¬ 
мії наук (з 1926). Разом зі своїм 
учителем Ф. Барб’є вперше 1900 
добув мішані галогенмагнійорга- 
нічні сполуки, які застосував для 
синтезу багатьох класів органічних 
сполук (див. Гріньяра реакція). 
Досліджував хімію терпенів, алю¬ 
мінійорганічних сполук, каталі¬ 
тичне гідрування, отруйні речови¬ 
ни. Багато уваги приділяв розроб¬ 
ці номенклатури органічних спо¬ 
лук. Нобелівська премія, 1912. 
Портрет с. 174. 
ГРІНЬЯРА РЕАКЦІЯ — загаль¬ 
ний метод синтезу різноманітних 
органічних сполук за допомогою 
реактивів Гріньяра — алкіл- або 
арилмагнійгалогенідів типу КМ&Х 
(К. — вуглеводневий радикал, X — 
галоген). При взаємодії КМ&Х з 
С02 утворюються солі карбонових 

КМ^Х + С02-К — СООМяХ; 
з кетонами — третинні спирти: 
КМбХ 4- СН3СОСН3 - 
(СН3)? С(ОН)К тощо. Відкрив 
реакцію 1900 Ф.-О.-В. Гріньяр. 
ГРібТИ, морелі — група сортів 
вишні з темно-червоними, майже 
чорними, кислуватими плодами і 
темним соком плодів. Г. перероб¬ 
ляють на вино, варення і спожи¬ 
вають свіжими. До Г. належать такі 
сорти вишні: Гріот український, 
Любська, Гріот остгеймський, Ло- 
тівка розложиста, Подбєльський, 
Анадольська, Гріот Лігеля та ін. 
ГРГРСОН Джон (н. 26.IV 1898, 
Дінстон) — англійський кінорежи¬ 
сер. Закінчив ун-ти в Глазго і Чі- 
каго. Перший фільм — « Рибальсь¬ 
кі судна» (1929) поклав початок 
школі англ. документального кіно. 
В 1937 Г. заснував кіноцентр, що 
об’єднав режисерів-документаліс- 
тів. Ін. фільми Г.: ««Індустріальна 
Британія» (1933, разом з Р. Флаер- 
ті), «Нічна пошта» (1936), «Північ¬ 
не море» (1938). З 50-х рр. висту¬ 
пав як продюсер. 
ГРІССОМ (ОгІ55ош) Вірджіл (З.ІУ 
1926, Мітчелл, штат Індіана — 
27.1 1967, полігон на мисі Кеннеді, 
тепер мис Канаверал) — астронавт 
СІЛА, полковник. Закінчив 1950 
ун-т Пердью в м. Лафейєтт (пгг. Ін¬ 
діана), 1955 — Технологічний ін-т 
ВПС. У групі астронавтів з 1959. В 
1961 здійснив суборбітальний політ 
за програмою «Меркурій», 1965 ра¬ 
зом з Дж. Янгом — політ на кос¬ 
мічному кораблі «Джеміні-3». В 
польоті вперше в СІЛА здійснено 
зміни параметрів орбіти. Загинув 
з Е. Уайтом і Р. Чаффі під час на¬ 
земних випробувань першого ко¬ 
рабля «Аполлон». Портрет с. 174. 
ГРГфФІТ (СгіШНі) Дейвід-Уорк 
(22.1 1875, Ла-Грейндж — 23.VIII 
1948, Голлівуд) — американський 
кінорежисер. Діяльність у кіно 
почав 1907 на кіностудіях Нью- 
Йорка; з 1913 — в Голлівуді. Як 
постійний і осмислений прийом 
вперше застосував паралельний 
монтаж і великий план, перебуду¬ 
вав техніку кінознімання. Твор¬ 
чість Г. ідейно суперечлива: фільм 
«Народження нації» (1915) пройня¬ 
тий расистськими тенденціями, 
стрічка «Серця світу» (1918) ствер¬ 
джує єдність білих і негрів. Най- 
значніший кінотвір «Нетерпи¬ 
мість» (1916), що порушує мораль¬ 
ні й етичні проблеми. Ін. фільми: 

«Зламані пагінці» (1919), «Шлях 
на Схід» (1920), «Сирітки бурі» 
(1922). В 1931 залишив кіно. 
ГРІХ — релігійна морально-етич¬ 
на категорія, в якій виражається 
заборона віруючим порушувати 
встановлені церквою норми пове¬ 
дінки. Переносно — непоряд¬ 
ний, недозволений, недобрий вар¬ 
тий осуду вчинок, якась помилка, 
недогляд. 
ГРІШ, грош — старовинна моне¬ 
та, поширена в багатьох країнах 
Європи, зокрема на території Ук¬ 
раїни. З’явився в 12 ст., замінив¬ 
ши знецінений денарій. Спочатку 
Г.— срібна монета великого розмі¬ 
ру. В 14—15 ст. на Русі в обмеже¬ 
ному вжитку були срібні празькі 
Г., а також польські й литовські. 
В 16—18 ст. польс. і лит. Г. в знач¬ 
ній кількості були в обігу на Укра¬ 
їні і в Білорусії. В 1654 Г. почали 
карбувати і в Росії. З часом Г. був 
перетворений на дрібну розмінну 
монету. В 2-й пол. 18 — на поч. 
19 ст. в Росії, в т. ч. й на Україні, 
Г.— монета вартістю 2, пізніше — 
1/2 копійки. 
ГРІШАШВГЛІ (справж. прізв.— 
Мамулаїшвілі) Иосиф Григорович 
[12 (24).ІУ 1889, Тбілісі — З.УІІІ 
1965, там же] — грузинський рад. 
поет і літературознавець, нар. поет 
Грузії (з 1959), акад. АН Груз. 
РСР (з 1946). Друкуватися почав 
1904. У творах «Прощання з старим 
Тбілісі» (1925), «Батьківщині» 
(1938) та ін. відображував духов¬ 
ний світ рад. людини. Поезії «Бать¬ 
ківщина і перемога» (1941), «Ле¬ 
нінграду» (1943) пройняті патріо¬ 
тизмом, вірою в перемогу над 
фашизмом. Соціалістичній Грузії 
присвячені вірші «Світло» (1947), 
«Нагорода» та ін. Перекладач тво¬ 
рів рос., укр., вірм. поетів. Автор 
досліджень з історії грузинсько- 
російсько-українських літ. зв’яз¬ 
ків, статей про Т. Шевченка. Держ. 
премія СРСР, 1950. Портрет с. 175. 
Те.: Укр. перек л.— [Вірші]. В 
кн.: Поезія грузинського народу, 
т. 2. К., 1961; [Вірші]. В кн.: Тичина 
П. Твори, т. 4. К., 1962; Рос. пе¬ 
ре к л.— Лирика. Тбилиси, 1959; Сти- 
хи. М., 1967. 
ГРІШКЛВІЧУС Пятрас Пятрович 
(н. 19.VII 1924, с. Кряунай, тепер 
Рокішкського р-ну Лит. РСР) — 
партійний діяч Лит. РСР. Член 
КПРС з 1945. Н. в сім’ї службовця. 
Закінчив ВПШ при ЦК КПРС 
(1958). Учасник Великої Вітчизн. 
війни (1942—43 — в Рад. Армії, 
1943—44 — в партизан, загоні ім. 
Жемайте на окупованій фашистами 
тер. Литви). З 1944 — на журналіст, 
роботі. В 1948—50, 1964—71 пра¬ 
цював в апараті ЦК КП Литви. В 
1950—51 — відповідальний редак¬ 
тор респ. газ. «Вальстечю лайк- 
рапггіс» («Селянська газета»), 1951 
—53 — редактор Вільнюської газе¬ 
ти «Раудоної жвайгжде» («Червона 
зірка»). В 1953—55 — заст. редак¬ 
тора респ. газ. «Тієса» («Правда»). 
В 1955—64 — секретар, другий сек¬ 
ретар, 1971—74 — перший секре¬ 
тар Вільнюського міськкому КП 
Литви. З лютого 1974 — перший 
секретар ЦК КП Литви. Член ЦК 
КПРС з 1976. Депутат Верховної 
Ради СРСР 9—10-го скликань. На¬ 
городжений орденом Леніна, орде¬ 
ном Жовтневої Революції, ін. орде¬ 
нами, медалями. Портрет с. 175. 

ГРО (Сго5) Антуан (16.111 1771, 
Париж — 26.VI 1835, там же) — 
французький живописець. З 1785 
навчався в Парижі — у Ж.-Л. 
Давіда та Королівській академії 
живопису і скульптури (1787). У 
батальних полотнах та в парадних 
портретах відтворив походи Напо- 
леона («Бонапарт на Аркольському 
мосту», 1797—98; «Битва при На- 
зареті», 1801; «Наполеон у госпі¬ 
талі чумних у Яффі», 1803—04; 
«Битва при Ейлау», 1808; «Пол¬ 
ковник Ф. Фурньє-Сарловез», 
1812). Твори Г. мали значний вплив 
на Е. Делакруа і Т. Жеріко. Кар¬ 
тини Г. зберігаються в Луврі. 
Іл. с. 176. 
ГРОБНЙЦЯ — архітектурна спо¬ 
руда, саркофаг для поховання по¬ 
мерлих, увічнення їхньої пам’яті, 
прославлення діяльності. Такими є 
давньоєгип. піраміди, підземні 
склепи з надземною спорудою у ви¬ 
гляді будинку — мастаби, підзем¬ 
ні склепи-Г. (склеп Деметри в Кер¬ 
чі, 4 ст.), наземні Г.— мавзолеї (Га- 
лікарнас, де поховано царя Карії 
Мавсола— звідси і назва — мавзо¬ 
лей, 3 ст. до н. е.), скельні Г. в Індії, 
Передній Азії та Етрурії. Най¬ 
давніші також Г., що складалися 
з поховальної камери з саркофа¬ 
гом, коридору — дромосу й насип¬ 
ної могили (Г. Атрея в Мікенах, 
14 ст. до н. е., Царський курган у 
Керчі, 4 ст. до н. е.), а також скіф¬ 
ські могили з дерев’яними домови¬ 
нами (Товста могила на Дніпро¬ 
петровщині, 4 ст.). Християнські 
Г. влаштовувалися в підземних 
приміщеннях — катакомбах (див. 
також Печери Київські), згодом у 
невеликих храмах (каплиця над 
могилою дружини Данила Галиць¬ 
кого, тепер церква Василія у Воло- 
димирі-Волинському, кін. 13 — 
поч. 14 ст.). Мусульманські Г.— 
великі, багато оздоблені споруди 
(Г.-мавзолеї Самані дів у Бухарі, 
9—10 ст.; Гур-Емір у Самаркан¬ 
ді, 15 ст., Тадж-Махал в Індії, 
1630—52). Кам’яні Г.-саркофаги 
іноді вміщувались у спеціально¬ 
му приміщенні в храмах (сар¬ 
кофаг Ярослава Мудрого в Со¬ 
фійському соборі в Києві); їх оз¬ 
доблювали орнаментальним або сю¬ 
жетним різьбленням. Відомі також 
каплиці-Г. з скульптурними над¬ 
гробками. Унікальною архітектур¬ 
ною спорудою нашого часу є Мав¬ 
золей В. І. Леніна в Москві. 
ІЛ. с. 176. Г. Н. Логвин. 
ГРОДЗЙНСЬКИЙ Моріц Марко- 
вич [14(26).І 1887, поблизу м. 
Бердянська, тепер Запоріз. обл.— 
22.XI 1962, Харків] — українсь¬ 
кий рад. юрист, засл. діяч науки 
УРСР (з 1946). Закінчив юрид. 
ф-т Харків, ун-ту (1910). З 1920 — 
на викладацькій роботі, професор 
Харків, юрид. ін-ту. Автор наук, 
праць із кримінального права й 
процесу, більшість яких присвяче¬ 
на проблемам теорії доказів і пе¬ 
регляду вироків. 
Те.: Обвиняемьій, его обязанности и 
права в процессе. М., 1926; Докази в 
радянському кримінальному процесі, 
ч. 1. X., 1933; У лики в советском уго- 
ловном процес~е. М., 1945; Кассацион- 
ное и надзорное производство в советс- 
ком уголовном процессе. М., 1953. 

, „ Р. І. Гричук. 
ГРОДЗЙНСЬКИИ Олександр 
Олександрович [29.V (10. VI) 1891, 
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с. Думанці, тепер Черкаського р-ну 
Черкас, обл.— 26.11 1973, Київ] — 
український рад. співак (бас) і пе¬ 
дагог-вокаліст, засл. діяч мист. 
УРСР (з 1969). У 1918—22 навчався 
в Київ, консерваторії. В 1925— 
54 — соліст Київ, (в 1935—36—Дні- 
проп.) театру опери та балету; в 
1949—71 — викладач Київ, кон¬ 
серваторії. Серед учнів Г.— нар. 
артисти СРСР М. Кондратюк та 
А. Мокренко, нар. арт. УРСР М. 
Полуденний та ін. 
гродзГнський Андрій Михай¬ 
лович (н. 3. XII 1926, м. Біла 
Церква Київ, обл.) — український 
рад. ботанік, фізіолог рослин, чл.- 
кор. АН УРСР (з 1973). Член 
КПРС з 1952. Закінчив Білоцерк. 
с.-г. ін-т(1954). Директор Бо;аніч- 
ного саду АН УРСР (з 1965), ака- 
демік-секретар Відділення загаль¬ 
ної біології АН УРСР (з 1974). 
Очолив в СРСР наук, напрям по 
вивченню хім. взаємодії рослин 
(алелопатії). Праці в галузі інт¬ 
родукції і акліматизації рослин. 
Премія АН УРСР ім. М. Г. Хо¬ 
лодного, 1977. 
ГРОДЗІНСЬКИЙ Дмитро Михай¬ 
лович (н. 5.VIII 1929, м. Біла Цер¬ 
ква Київ, обл.) — український рад. 
фізіолог рослин, чл.-кор. АН УРСР 
(з 1976). Брат. А. М. Грод- 
зінського. Член КПРС з 1975. 
Закінчив Білоцерківський с.-г. 
ін-т (1952) та Моск. ун-т (1954). З 
1955 працює в системі АН УРСР; з 
1974 — директор Ін-ту фізіології 
рослин АН УРСР. Дослідження в 
галузі фізіології, біохімії, біофі¬ 
зики та радіобіології рослин. Ство¬ 
рив теорію надійності рослинного 
організму. Праці Г. присвячені 
з’ясуванню ролі природної радіо¬ 
активності в житті рослин, розроб¬ 
ці питань захисту рослин від про¬ 
меневого ураження, застосуванню 
мічених атомів методу у фізіоло¬ 

ги та біохімії рослин для вивчення 
процесів фотосинтезу тощо. 

ГРбДІВКА — селище міського ти¬ 
пу Красноармійського р-ну До¬ 
нецької обл. УРСР, на р. Казен¬ 
ному Торці (бас. Дону), за 5 км 
від залізничної ст. Гродівка. 3,7 
тис. ж. (1978). Цегельний з-д. Се¬ 
редня школа, мед. амбулаторія. 
Будинок культури. Засн. у 70-х рр. 
18 ст. 

гродненська Область — у 
складі БРСР. Розташована в зх. 
частині республіки. Утворена 20. 
IX 1944. Пл. 25 тис. км2. Нас. 1131 
тис. чол. (1979, перепис), осн. нас. 
—білоруси, живуть також росіяни, 
українці, поляки та ін.; міськ. 
нас.—44%. Поділяється на 17 райо¬ 
нів, має 10 міст і 22 с-ща міськ. 
типу. Центр — м. Гродно. 
Поверхня Г. о. рівнинна, центр, 
частина зайнята Німанською ни¬ 
зиною, її оточують Ошмянська, 
Гродненська, Вовковиська, Ново- 
грудська височини. На Пн.— Лід- 
ська рівнина. Корисні копалини: 
торф, крейда, мергель, вапняки, 
глини, піски. Клімат помірно кон¬ 
тинентальний. Цересічна т-ра січ¬ 
ня —4,5, —6,5°, липня +17, 
+ 18°. Опадів 550—650 мм на рік. 
Гол. ріка — Німан з притоками 
Березиною, Щарою, Россю та ін. 
Найбільше озеро — Біле. Грунти 
переважно дерново-підзолисті, в 
зниженнях — торфово-болотні; по¬ 
декуди — родючі перегнійно-кар¬ 
бонатні грунти. Бл. 32% тер. об¬ 
ласті зайнято лісами (гол. чином 
сосна, ялина, береза, вільха, оси¬ 
ка, дуб), бл. 20% — болотами та 
заболоченими землями. В межах 
області — частина Біловезької Пу¬ 
щі. 
Нар. г-во області спеціалізується 
на вироби, буд. матеріалів, міне¬ 
ральних добрив, с.-г. машин, кар¬ 
тону, фанери, взуття та харч, про¬ 
дуктів. Енергетика базується на 
місцевому торфі, довізному вугіл¬ 
лі, природному газі з України, 
нафтопродуктах з Новополоцька. 
В 1970 збудовано Гродненську 
ТЕЦ-2. За роки Рад. влади ство¬ 
рено маш.-буд. та металообр. 
пром-сть(вироби, с.-г. машин, авто- 
запасних частин та автом. агрегатів, 
ливарного устаткування, електро¬ 
виробів та ін.). Серед галузей 
пром-сті буд. матеріалів виділя¬ 
ються цементна, а також вироби, 
залізобетону, великих блоків та 
панелей, цегли, вапна. Розвиваєть¬ 
ся хім. пром-сть (азотні добрива, 
капролактам, лаки та фарби). 
Харч, пром-сть представлена м’яс¬ 
ною, маслосироробною, молочною, 
спиртовою, крохмале-патоковою, 
цукровою та ін. галузями; легка — 
шкіряно-взут., швейною, вовня¬ 
ною, бавовняною та лляною. На 
місцевій сировині працює дерево- 
обр. (лісопильна, вироби, меблів, 
фанери, картону, паперу) пром-сть. 
Гол. пром. центри: Гродно, Ліда, 
Вовковиськ, Слонім. С. г. спеціалі¬ 
зується на вирощуванні зернових 
(жито, ячмінь, пшениця, овес) і 
тех. (цукр. буряки, льон) культур. 
Вирощують і картоплю та кормові 
культури. Значні площі осушені й 
використовуються в землеробстві. 
У тваринництві провідну роль ві¬ 
діграє скотарство молочно-м’ясного 

напряму та свинарство. Гол. з-ці: 
Молодечно—Ліда—Мости —Грод¬ 
но; Вільнюс—Ліда— Новоєльня — 
Барановичі та ін. Автомоб. сполу¬ 
чення (Гродно — Вільнюс та ін.). 
Судноплавство по р. Німану. В Г. 
о.—ун-т, мед. та с.-г. ін-ти (Грод¬ 
но), 18 серед, спец. навч. закладів. 
Драм, театр, 8 музеїв. 
ГРОДНЕНСЬКИЙ УНІВЕРСИ¬ 
ТЕТ — вищий навчальний заклад 
Міністерства вищої і середньої спе¬ 
ціальної освіти БРСР. Засн. 1978 
на базі пед. ін-ту. Має 5 ф-тів: 
матем., фіз., філол., істор., юрид. 

. Є заочне й підготовче відділення, 
аспірантура. В 1978/79 навч. р. в 
ун-ті налічувалося 3488 студентів, 
зокрема 1922 — на денному відді¬ 
ленні. Працюють 14 навч. і н.-д. 
лабораторій, навч. майстерні. В 
б-ці — 400 тис. одиниць зберіган¬ 
ня. Ун-т видає тематичні збірники 
наук, праць С. А. Габрусевич. 

ГРОДНО — місто, обласний га 
районний центр БРСР. Розташова¬ 
не на берегах р. Німану. Вузол 
залізничних і шосейних шляхів. 
Пристань на р. Німані. 195 тис. ж. 
(1979). Вперше згадується в літо¬ 
писі під 1128 як місто Городень. 
Із 40-х рр. 13 ст. Г.— у складі 
Великого князівства Литовсько¬ 
го, з 1569 — шляхет. Польщі. Піс¬ 
ля 3-го поділу Польщі (1795) воз¬ 
з’єднано з Росією. З 1801 — губер¬ 
нське місто. Г.— центр сел. повс¬ 
тання 1863—64 в Білорусії під ке¬ 
рівництвом К. С. Калиновського. 
У 1899 відбувся перший великий 
страйк робітників. Під час рево¬ 
люції 1905—07 виступами трудя¬ 
щих керувала військ, -революц. 
орг-ція РСДРП (створена 1902). 
Рад. владу встановлено в липні 
1920. З жовтня 1920 до вересня 
1939 Г.— під владою бурж.-помі¬ 
щицької Польщі. В Г. діяли міські 
1 окружні к-ти Комуністич. партії 
Зх. Білорусії (КПЗБ) і Комуніс¬ 
тич. спілки молоді Зх. Білорусії 
(КСМЗБ). У 1926—38 працювала 
підпільна друкарня КПЗБ. В 1939 
Г. в складі Зх. Білорусії возз’єд¬ 
нано з БРСР. Під час окупації Г. 
нім.-фашист, загарбниками (25.VI 
1941 — 16.VII 1944) в місті діяли 
2 підпільні орг-ції. З 1944 Г.— 
обл. центр. Місто нагороджено 
орденом Т рудового Червоного Пра¬ 
пора (1978) 
Провідні галузі пром-сті — маши¬ 
нобудування і металообробка (з-ди: 
карданних валів, автомоб. агрега¬ 
тів, торговельного машинобуду¬ 
вання . побутових електронагрі¬ 
вальних приладів) та хім. (вироб¬ 
ниче об’єднання «Азот», з-д син¬ 
тетичного волокна). Підприємства 
легкої (тонкосуконний та прядиль¬ 
но-нитковий комбінати, швейна і 
взут. ф-ки, шкірзавод) і харч, 
пром-сті. Меблева ф-ка, вироон. 
буд. матеріалів. Ун-т, мед та 
с.-г. інститути, 8 серед, спец навч. 
закладів; драм, театр історико- 
археологічний музей, зоопарк. Се¬ 
ред архіт. пам’яток Г.: Борисоглі- 
бська церква (12 ст., іл. див на 
окрем. арк., т. 1, с. 528—529): ан¬ 
самблі численних бароккових мо¬ 
настирів і костьолів (костьол і мо¬ 
настир бернардинців, 1595—1618); 
палаци — Стефана Баторія на Зам¬ 
ковій горі (після 1579) та Новий 
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замок (серед. 18 ст., арх. Й. Кріс- 
тіан, Ф. Кнебель). 
ГРдЗА(Огога) Александер-Кароль 
(ЗО. VI 1807, с. Закриниччя, 
тепер Погребищенського р-ну Війн, 
обл.— З.ХІ 1875, с. Халаїмгоро- 
док, тепер с. Городківка Андрущів- 
ського р-ну Житомир, обл.) — 
польський поет і драматург, пред¬ 
ставник «української школи» в 
польській літературі . В 1838—- 
42 редагував і видавав у Вільні 
польс. календар «Русалка», в яко¬ 
му висвітлював і життя на Україні. 
Автор творів на укр. тематику — 
поем «Канівський староста» (1836), 
«Сорока» (1838), «Про вмерлі душі» 
(1848), «Мартин» (1849), «Заклад» 
(1855), «Смецінський» (1855—60), 
драми «Гриць» (1858) тощо. 

Р. Я. Пилипчук. 
ГРОЗА (Сїога) Петру (7.XII 1884, 
Бечія, повіт Хунедоара — 7.1 1958, 
Бухарест) — румунський держав¬ 
ний і політ, діяч. Доктор права. 
В 1921—22 і 1926—27 обіймав мі¬ 
ністерські посади. В 1927 порвав з 
реакційною Нар. партією. В 1933 
заснував і очолив демократичну 
сел. орг-цію «Фронт землеробів». 
За антифашист, діяльність 1943— 
44 був ув’язнений. Після повален¬ 
ня військ.-фашист, диктатури в 
Румунії (серпень 1944) — заступ¬ 
ник прем’єр-міністра (листопад 
1944 — лютий 1945) в коаліційних 
урядах. З травня 1945 очолив уряд 
концентрації демократичних сил. 
У 1947—52 — голова Ради Мі¬ 
ністрів РНР. З 1952 — голова 
Президії Великих нац. зборів РНР 
Портрет с. 176. 
ГРбЗА (Сгога) Сильвестер-Вен- 
жик (7.1 1793, м. Меджибіж, тепер 
смт Хмельн. обл.— 4.VIII 1849, с. 
Безіменне, тепер Козятинського 
р-ну Війн, обл.)—польський пи¬ 
сьменник, представник <україн- 
ської школи» в польській літера¬ 
турі. Брат А.-К. Грози. В книгах 
«Поезії» (т. І—2, 1836), «Подільсь¬ 
ко-українські повісті, взяті з дійс¬ 
них образів» (т. І—2, 1842) та в 
опублікованих у періодичних ви¬ 
даннях повістях «Банкрутство» 
(1843), «Попрядки українки» 
(1844), в нарисі «Купайло» (1842) 
змалював життя і побут укр. на¬ 
роду. Р. Я. Пилипчук 
ГРОЗА — атмосферне явище, по¬ 
лягає у виникненні електричних 
розрядів між хмарами або хмарою 
і поверхнею Землі. Часто супрово¬ 
диться зливами, градом, сильним 
вітром. Найбільше Г.— у тропіч¬ 
них країнах. На Пн. СРСР Г. бу¬ 
вають рідко (в Карелії — бл. 9 на 
рік), на Пд.— до 20—ЗО. На Укра¬ 
їні пересічна кількість днів з Г.— 
25—30 на рік. Див. також Елек¬ 
тричні явища в атмосфері. 
ГРбЗІН Борис Дмитрович [4(16). 
X 1898, Київ — 22.Х 1962, там же] 
— український рад. вчений-мета- 
лознавець, чл.-кор. АН УРСР (а 
1939). Член КПРС з 1924. Закін¬ 
чив (1930) Київ, політех. ін-і. 
Працював в Укр. н.-д. ін-ті хім. 
машинобудування і металооброб¬ 
ки, з 1935 — в Ін-ті буд. механіки 
(тепер Ін-т механіки) АН УРСР. 
Г. запропонував метод досліджен¬ 
ня мех. властивостей загартованої 
сталі та ін. високоміцних і водно¬ 
час крихких матеріалів у спец, 
умовах складного напруженого ста¬ 

ну; розробляв способи підвищення 
довговічності деталей машин; роз¬ 
робив комплексний метод вивчен¬ 
ня поверхнево-активних шарів ме¬ 
талу. Один з перших застосував 
радіоактивні ізотопи для вивчен¬ 
ня зношування деталей машин. 
Нагороджений орденами Трудово¬ 
го Червоного Прапора, «Знак По¬ 
шани», медалями. 
Те.: Износ металлов. К., 1951; Повьі- 
шение зксплуатационной надежности 
деталей машин. М. —К.. 1960 [у спів- 
авт.]. 

ГРОЗНЕНСЬКИЙ НАФТОНОС¬ 
НИЙ РАЙОН —група родовищ 
нафти в передгір’ях Пн. Кавказу, 
в межах Чечено-Інгушської АРСР, 
частково Пн.-Осетинської АРСР 
і Кабардино-Балкарської АРСР. 
Пл. 19,5 тис. км2. В тектонічному 
відношенні Г. н. р. пов’язаний з 
Терсько-Каспійським передовим 
прогином, що складається з товщ 
гірських порід мезозойського і 
кайнозойського віку потужністю 
до 12 км. Поклади нафти — у від¬ 
кладах юрського, крейдового, па¬ 
леогенового і неогенового віку. 
Осн. родовища: Старогрозненське, 
Малгобек-Вознесенське, Октябрсь- 
ке, Брагунське. Нафтові поклади 
пластові, склепінні і пластово-ма¬ 
сивні з водонапірним і пружно-во¬ 
донапірним режимами. Нафта ме¬ 
таново-нафтенова, малосірчиста. 
Пром. видобування нафти почало¬ 
ся 1893. Нафта Г. н. р. надходить 
на Грозненський нафтопереробний 
завод, частково експортується. 

В. І. Коновалов. 

ГРОЗНИЙ (Нгогпу) Бедржих (6. 
V 1879, Лиса на Лабі — 12.ХІІ 
1952, Прага) — чеський сходозна¬ 
вець, академік Чехословацької АН 
(з 1952), професор Празького ун-ту 
(з 1919). Засновник хеттології. 
Перший 1915 дешифрував найдав¬ 
ніші хеттські написи й довів, що 
хеттська мова належить до індо- 
європ. сім’ї мов. Досліджував і 
хеттську ієрогліфічну мову та її 
писемні пам’ятки. Видав у влас¬ 
ному перекладі багато хеттських 
пам’яток, займався й питаннями 
ассірології та історії Передньої 
Азії. Осн. праці: «Хеттська мо¬ 
ва...» (1916), «Хеттські ієрогліфіч¬ 
ні написи...» (т.«1—3, 1933—37). 
ГРОЗНИЙ Іван — прізвисько пер¬ 
шого російського царя Івана IV. 
ГРОЗНИЙ — столиця Чечено-Ін- 
гушської АРСР, на р. Сунжі (прит. 
Тереку). Залізнична станція, ву¬ 
зол шосейних шляхів. 375 тис. ж. 
(1979). Виник 1818 як рос. фортеця 
Грозна. З 1869 — місто з сучас. 
назвою. Після прокладення через 
Г. залізниці (1893) місто швидко 
розвивалося як один з центрів 
нафт, пром-сті. Робітники Г. бра¬ 
ли активну участь у революції 
1905—07. Рад. владу встановлено 
26.Х (8.ХІ) 1917. З 1929 Г.— центр 
Чеченської (з 1934 — Чечено-Інгуш- 
ської) а. о., з 1936 — Чечеко-Ін- 
гушської АРСР (1944—57 — обл. 
центр). Г. нагороджено орденом 
Червоного Прапора (1924). 
Г.— центр нафтової і нафтопере¬ 
робної пром-сті Пн. Кавказу. Роз¬ 
винуті також електроенергетична, 
нафтохім. (вироби, поліетилену, 
синтетичного спирту та ін.) і маш.- 
буд. пром-сть. Харч, галузь пред¬ 
ставлена вино-коньячним. молоч¬ 

ним комбінатами; консервним, мас¬ 
лоробним та пивоварним з-дами. 
Швейна і взуттєва ф-ки, вироби, 
буд. матеріалів, деревообробка. 
Газопроводи: Ставрополь — Г., 
Вознесенська — Г., Карабулак — 
Г., ряд нафтопроводів. У Г.— уні¬ 
верситет, нафтовий ін-т, 9 серед, 
спец. навч. закладів, 2 драм, теат¬ 
ри, театр ляльок, філармонія, 
цирк. Музеї: краєзнавчий, образо¬ 
творчого мистецтва. 
ГРОЗОЗАХИСТ, блискавкозахист 
— захист промислових і цивільних 
об’єктів від пошкоджень блискав¬ 
кою. Для захисту від грозових роз¬ 
рядів застосовують стрижньові та 
тросові блискавковідводи. Стриж- 
ньовий блискавковідвід являє со¬ 
бою металевий стрижень, електрич¬ 
но з’єднаний із заземлюючим при¬ 
строєм (див. Заземлення електрич¬ 
не) і розміщений біля об’єкта або 
над ним. Тросовий блискавковід¬ 
від — заземлений сталевий трос, 
яким захищають протяжні об’єкти, 
гол. чин. високовольтні повітряні 
лінії електропередачі, від ударів 
блискавки. Його підвішують над 
струмоведучими проводами і зазе¬ 
млюють. Для захисту електр. устат¬ 
кування, з’єднаного з провода¬ 
ми повітряної електр. лінії, від 
грозових перенапруг використо¬ 
вують розрядники. 

І. Б. Дедеркало. 
ГРОЗОС (Гио6£о£) Апостолос (н. 
12.VI 1892, Комотіні, Фракія) — 
діяч робітничого і комуністичного 
руху Греції. За фахом робіт- 
ник-тютюнник. Член компартії 
Греції (КПГ) з 1920. В 1937—43 
перебував в ув’язненні й за¬ 
сланні. Учасник Руху Опору 
(1944—45). З 1945 — член ІДК 
КПГ. В 1946 обраний генеральним 
секретарем Загальногрецької фе¬ 
дерації тютюнників і членом Нац. 
ради Заг. конфедерації праці Гре¬ 
ції. В 1948—49 — на політ, роботі 
в Демократичній армії Греції. В 
1953—56 — голова Центр, конт¬ 
рольної комісії КПГ. З 1956 — член 
Політбюро, в 1957—74 — голова 
ЦК КПГ; з 1974 — почесний голова 
КПГ. Нагороджений орденом 
Жовтневої Революції (1972). 
ГРОМАДА, община — сільське 
адм.-тер. поземельне об’єднання 
на Україні та в Білорусії в доре- 
волюц. період. У середні віки Г. 
наз. «копа», «купа». На зборах Г. 
розв’язувалися питання про пере¬ 
діли землі та суд. справи на основі 
звичаєвого права. У 15—18 ст. в 
зв’язку з посиленням закріпачен¬ 
ня селянства і зростанням феод.- 
поміщицької сваволі Г. поступово 
втратила право самоврядування. 

ГРОМАДА 

Й. Г. Грішашвілі 

П. П. Грішкявічус 

Грозний. В одному з районів міста. 
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П. Гроза. 

А. Гро. Бонапарт на 
Аркольському мосту. 
Етюд. Близько 1797 — 
98. Лувр. Париж. 

Гробниця. Дрзмос Цар¬ 
ського кургану біля 
Керчі. 4 ст. до н. е. 

Після селянської реформи 1861 ді¬ 
яльність Г. обмежувалася переваж¬ 
но розподілом та стягненням подат¬ 
ків і повинностей. 
«ГРОМАДА*— 1) Українські гро- 
мадсько-політ. й наук.-літератур¬ 
ні збірники. Видавалися в Женеві 
за ред. М. П. Драгоманова. Протя¬ 
гом 1878—82 вийшло 5 збірників. 
У « Передньому слові > до «Г.» 
Драгоманов висунув утопічно-на¬ 
родницькі й націоналістичні твер¬ 
дження. У збірниках уміщено пра¬ 
ці переважно громад.-політ, і со- 
ціально-екон. змісту, насичені зло¬ 
боденним матеріалом з життя в Ро¬ 
сії, на сх. і зх. укр. землях. У 3-му 
збірнику опубліковано повість Па- 
каса Мирного «Лихі люди», у 4-му 
— праці Ф. К. Вовка та М. П. 
Драгоманова про Т. Г. Шевченка. 
2) Журнал революц.-демократич¬ 
ного напряму, два номери якого 
вийшли в Женеві 1880 за редак¬ 
цією М. П. Драгоманова, С. А. 
Подолинського і М. І. Павлика. 
Друкував огляди селянського і 
робітн. руху на Сх. Україні, в Га¬ 
личині й у Зх. Європі, а також ху- 
дож. твори. 
громади — організації укр. лі¬ 
берал ьно-бурж. інтелігенції в 2-й 
пол. 19 — на поч. 20 ст. на Украї¬ 
ні. Першу укр. Г. засновано в 
Києві 1859. В 1861 до її складу 
влилися учасники гуртка «хлопо- 
манів» на чолі з В. Б. Антонови¬ 
чем, Т. Р. Рильським та ін. Майже 
одночасно Г. виникли в Полтаві, 
Харкові, Чернігові, Одесі та бага¬ 
тьох повітових містах. Хоч Г. віді¬ 
гравали деяку позитивну роль в 
укр. нац.-визвольному русі, вони 
були нездатні здійснити будь-які 
радикальні перетворення в соціа¬ 
льному і нац. питаннях. Ідеї гро- 
мадівців відображено в журн. 
<Основа>( 1861—62, Петербург). В 
кін. 60—70-х рр. гурток київ, інте¬ 
лігентів, що іменувався «Старою 
громадок», видавав різну л-ру укр. 
мовою. В роботі Г. активну участь 
брав М. П. Драгоманов. Прихиль¬ 
ники радикальніших методів бо¬ 
ротьби в Київ. Г. в 70-х рр. утво¬ 
рили т. з. « Молоду громаду», яка, 
проте, не мала чіткої програми. 
Царський уряд звинуватив грома- 
дівців у «сепаратизм» і почав пе¬ 
реслідувати їх; після прийняття 
Емського акта 1876 заборонив дія¬ 
льність Г. Частину громадівців бу¬ 
ло заарештовано й відправлено на 
заслання. Чимало громадівців у 
зв’язку з репресіями емігрували 
за кордон, де під керівництвом 
М. П. Драгоманова в Женеві поча¬ 
ли видавати збірник, а потім журн. 
<Громада». Через кілька років Г. 
таємно відновили свою діяльність. 
У 80-х рр. поміркована частина 
громадівців об’єднувалася нав¬ 
коло журн. <Киевская старина>у 
зблизилася з ліберальними народ¬ 
никами, бурж. лібералами, підтри¬ 
мувала зх.-укр. «народовців», що 
висували бурж.-націоналістичну 
програму. Громадівці брали участь 
у заснуванні <Просвіт>. У кін. 
19 —на поч. 20 ст.переважна біль¬ 
шість членів Г. брала участь у ство¬ 
ренні укр. бурж.-націоналістичних 
партій і груп і відігравала контрре- 
волюц. роль під час боротьби тру¬ 
дящих за встановлення і зміцнення 
Рад. влади на Україні. Ліве крило 

Г. становили представники ради¬ 
кально-демократичної інтелігенції 
(М. М. Коцюбинський, М. В. Ли- 
сенко, М. П. Старицький та ін.), 
які виступали за більш прогресив¬ 
ний, демократичний напрям їх¬ 
ньої діяльності, критикували на¬ 
ціоналістичні погляди. 
Літ.: Історія Української РСР, т. 1. 
К., 1967; Гнип М. Громадський рух 
1860 р. на Україні (Полтавська грома¬ 
да). «Україна», 1930, № 1; Мияковс- 
кий В. «Киевская громада». «Лето- 
пись революции», 1924, № 4; Житець- 
кий І. Київська громада за 60-тих ро¬ 
ків. К.» 1928. Г. Я. Сергієнко. 
громадська дисциплГна 
— в соціалістичному суспільстві 
поведінка людей, що відповідає 
правовим і моральним нормам, 
або вимогам норм громадських 
організацій, трудових колективів. 
Г. д. в СРСР, як і ін. види соціаліс¬ 
тичної дисципліни, виражає волю 
й інтереси всього рад. народу. 
Вона характеризується єдністю 
особистих і суспільних інтересів 
громадян, поєднанням їхніх реаль¬ 
них прав і свобод з обов’язками і 
відповідальністю перед суспіль¬ 
ством. Дбаючи про всемірний роз¬ 
виток особи, здійснення прав грома¬ 
дян, КПРС і Рад. д-ва приділяють 
велику увагу зміцненню Г. д., 
додержанню всіма громадянами їх¬ 
ніх обов’язків перед суспільством. 
XXV з’їзд КПРС підкреслив, що 
«саме відповідальний підхід кож¬ 
ного громадянина до своїх обов’яз¬ 
ків, до інтересів народу створює 
єдино надійну базу для найповні¬ 
шого втілення принципів соціаліс¬ 
тичного демократизму, справжньої 
свободи особи» (Матеріали XXV 
з’їзду КПРС. К., 1976, с. 95). Нор¬ 
ми Г. д. сформульовано в Програмі 
Комуністичної партії Радянського 
Союзу, у Конституції СРСР, 
Конституціях союзних і авт. рес¬ 
публік, у статутах громадських 
орг-цій тощо. Р. в. Бершеда 
ГРОМАДСЬКА ДУМКА — спо¬ 
сіб формування і вияву масової 
свідомості, що виражає ставлення 
людей до суспільно значущих по¬ 
дій і фактів; важливий фактор со¬ 
ціальної комунікації. Формується 
в процесі спілкування людей як 
стихійно, незалежно від діяльності 
тих чи ін. соціальних інститутів, 
так і цілеспрямовано — під впли¬ 
вом держ. інститутів, політ, партій, 
громад, орг-цій, агітації, засобів 
масової інформації і пропаганди 
тощо. Осн. формами виявлення 
Г. д. є вибори органів влади, 
участь мас у законодавчій та вико¬ 
навчій діяльності, преса, збори, 
референдуми тощо. Схвалюючи на 
основі певних ідеологічних і мо¬ 
ральних норм одні й засуджуючи 
інші дії та вчинки, Г. д. відобра¬ 
жує соціальні інтереси різних люд¬ 
ських спільностей. Г. д.— явище 
історичне, її соціальна роль визна¬ 
чається класовою структурою сус¬ 
пільства, мірою участі нар. мас в 
управлінні ним, розвитком демо¬ 
кратичних свобод. У класово анта¬ 
гоністичному суспільстві завжди 
наявні дві, основні й взаємовиклю- 
чаючі Г. д., які відображують про¬ 
тилежні класові інтереси експлуа¬ 
таторів і експлуатованих. Правля¬ 
чі кола капіталістичних держав на¬ 
магаються за допомогою насаджен¬ 
ня бурж. ідеології підпорядкувати 

своїм інтересам Г. д. нар. мас. Істо¬ 
рично нову роль Г. д. відіграє за 
соціалізму, де вона є ефективним 
засобом залучення трудящих до 
соціального управління. В соціа¬ 
лістичному суспільстві на грунті 
єдності корінних сусп., колектив¬ 
них та особистих інтересів стає 
можливою єдина для всього сус¬ 
пільства Г. д. щодо осн. соціаль¬ 
них проблем. Соціалістична Г. д.— 
дійовий соціально-творчий чинник 
у створенні матері а льно-тех. бази 
комунізму, становленні комуніс¬ 
тичних сусп. відносин, форму¬ 
ванні нової людини, в удосконален¬ 
ні соціалістичного способу жит¬ 
тя. Ю. Д. Прилюк. 
ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ 
— галузь нар. господарства, яка 
здійснює виробництво, реалізацію 
і організацію споживання продук¬ 
тів харчування населенням. Г. х. 
певною мірою виконує й функцію 
розподілу сусп. продукту через 
їдальні дитячих та лікувальних 
закладів, шкіл-інтернатів, санато¬ 
ріїв, будинків відпочинку тощо, 
де їжу відпускають безплатно або 
за пільговою ціною. В СРСР ме¬ 
режа підприємств Г. х. включає 
фабрики-кухні, заготовочні, їдаль¬ 
ні та домові кухні, ресторани, чай¬ 
ні, кафе, закусочні та буфети. 
Підприємства Г. х. входять в орг- 
ції держ. торговлі або споживчої 
кооперації. Частина з них підпо¬ 
рядкована соціально-культур. за¬ 
кладам. 
Соціалістична організація Г. х. 
сприяє економії суспільної пра¬ 
ці, підвищує її продуктивність, 
створює умови для дедалі ширшого 
залучення жінок до суспільно ко¬ 
рисної праці та громад, життя. Г. х. 
забезпечує впровадження раціо¬ 
нальних, науково обгрунтованих 
норм харчування членів суспільст¬ 
ва. Розвиток Г. х., поряд з поліп¬ 
шенням торгівлі, комунального та 
побут, обслуговування населення, 
є осн. фактором збільшення фонду 
вільного часу трудящих. На кі¬ 
нець 1977 мережа підприємств Г. х. 
країни становила 286,2 тис., това¬ 
рооборот — 21,4 млрд. крб. (на кі¬ 
нець 1940 відповідно — 87,6 тис. і 
2,3 млрд. крб.). Із заг. кількості 
підприємств Г. х. у сільс. місце¬ 
вості 1977 налічувалось 89,6 тис., 
їхній товарооборот становив 
2.5 млрд. крб. (1940 відповідно 
— 28,4 тис. і 0,4 млрд. крб.). 
У 1977 галузь обслуговувала по¬ 
над 100 млн. чол., з урахуванням 
соціально-культур. і дит. закла¬ 
дів— бл. 115 млн. чол. 
Швидкими темпами розвивалось 
Г. х. на Україні. Якщо 1918 тут 
було відкрито 20 громад. їдалень, 
то на кінець 1924 вже діяло 1488 
держ. і кооп. підприємств Г. х. 
В 1940 послугами підприємств Г. х. 
в республіці користувалось бл. 
3.5 млн. чол.; в 1977 користувалося 
понад 20 млн. чол., а врахо¬ 
вуючи пункти харчування в дит. 
і соціально-культ, закладах — бл. 
23 млн. чол. 
Г. х. швидко розвивається і на селі. 
На кін. 1977 споживча коопе¬ 
рація УРСР налічувала 21,5 тис. 
підприємств, а безпосередньо сільс. 
населення обслуговувало 17,6 тис. 
підприємств (1940 відповідно — 4,5 
тис. і 5,9 тис.). У сільс. місце- 
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ВОЄННІ ДІЇ • лютому 1918 р.-лютому 1919 р. 

Лінія фронту австро-німецьких і турецьких військ на 16 лютого 1918 р 

Радянська територія, загарбана військами австро-німецьких і турецьких 
'//, інтервентів у лютому-травні 1910 р 

Основні напрями наступу військ Антанти та білогвардійців 

Угруповання частин чехословацького корпусу і напрями дій чехосло- 
' вацьких та білогвардійських військ у травні- жовтні 1918 р. 

— - ■ ■ Лінії фронтів на середину серпня 1918 р. 

■ -. Територія, що залишалась під контролем уряду Радянської республіки 
І_І при найбільшому просуванні інтервентів та білогвардійців у серпні- 

вересні 1918 р 

Райони дій партизанських загонів 

Бойові діі Червоної Армії 

по ліквідації заколоту чехословацького корпусу та білогвардійців у 
серпні- грудні 1918 р 

на Східному фронті в листопаді 1918 р- лютому 1919 р 

на Північному. Західному. Південному. Каспійсько - Кавказькому. За¬ 
каспійському. Українському фронтах 

Лінії фронтів на березень 1919 р 

Територія, звільнена Червоною Армією з серпня 1918 р. по березень 
1919 р 

В Е 

ВОЄННІ Дії в СИБІРУ й но ДАЛЕКОМУ СХОДІ 

Положення сторін у Забайкаллі на травень 1918 р. 

Положення сторін у Примор'ї на липень 
1919 р. 
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ВОЄННІ дії 

іиі 1919 р,- берез 

Лінії Східного фронту на по¬ 
чатку березня |919 р-леред 
наступом військ Колчака 

^Архангельськ 

Лініі фронтів наприкінці квіт¬ 
ня 1919 р.-на початок контрна¬ 
ступу Східного фронту проти 
військ Колчака 

Іренськ 

Шенкурсьі 

оЧер*^ї 
Лініі фронтів на початок лип¬ 
ня 1919 р.-перед наступом 
військ Денікіна на Москву 

Лініі фронтів на середину жов¬ 

тня 1919 р.-перед контрнасту¬ 
пом Південного й Південно- 

Східного фронтів проти військ 
Денікіна 

Пижнпі^Новгоро*) _ 

°Арзамаі 

МгуМ? 
І зД/Уїмаї Лінії фронтів наприкінці бе¬ 

резня 1920 р 
Пенза о 

Напрями дій Червоної Армі 4А‘ Уральсі 

[ЩГНСЬК 

Напрями наступу й відходу 
військ інтервентів та біло¬ 

гвардійців /аричиї 

іріче^аськ Цифрами на карті позначені 

1 Німеччина 3 Болгарія 
2 Австро-Угорщина 4 Туреччина 

і иксьра 
Астра': 

■ Пору 
<Р6ент 

ВОЄННІ ДІЇ 
у квітні-листоподі 1920 р. 

лл Лінія фронту на 25 квітня 

Лінія Південно-Західного 
фронту на 26 травня. 

/і Лінія найбільшого просування 
Червоноі Армії (16 серпня) 

Кордон Радянської республіки 
з Польщею за Ризьким мирним 
договором 1921 р. 

[оунас 

гСмоленськ 

ВОЄННІ ДІЇ но ДАЛЕКОМУ СХОДІ 
(1920-22 рр.) 

ф Якутськ^ ■Д'мблпГ 

ГкмиисьК 

г*исль і 
Полтава 

^ЬкиС, 4с 
•ІДИ,, 

інельш 

]ЗЛ£/0^"а 
Хтаганр^ 

Катеринослав 

2НА/ЛГ' 
Лінія Південного фронту на \ 

початок контрнаступу Черво¬ 
ноі Армії проти військ Вран- 
геля (перша половина жовтня) 

генськ 

Напрями дій Червоноі Армі Напрями наступу і відходу 
її? військ інтервентів та біло¬ 

гвардійців 
Райони дій партизанських за- 
гонів \ Напрями ударів партизанів.чае- 
тинЧервоноі Армії та Народ- 
но-Революційної Арміі ДСР 

X Місця найбільш запеклих боїв 

Напрями дій військ буржуаз- 

но-помішицької Польщі та 
Врангеля 

Сімферополь! 

СевастопольХМ 
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А п 

& Курськ^- 
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вості збудовано ряд великих кулі¬ 
нарних комплексів (комбінатів 
харчування). 
Для вивчення наук, проблем Г. х. 
в республіці створено Торгівлі і 
громадського харчування українсь¬ 
кий науково-дослідний інститут. 
Над цими самими проблемами 
працюють і в вузах республіки: 
Харківському інституті громад- 

Розвиток громадського харчування 
в УРСР 

Показники 1940 1965 1977 

Кількість підпри 
ємств, тис. 
(на кінець року) 18,7 38,4 54,7 

Місць у них, тис. 555 1310 3075 
Товарооборот. 
млн. крб. 386 1960 4114 

ського харчування, Донецькому ін¬ 
ституті радянської торгівлі, Киї¬ 
вському торговельно-економічно¬ 
му інституті та в ін. Працівників 
масових професій громадського 
харчування готують десятки тех¬ 
нікумів та шкіл торговельно-кулі¬ 
нарного учнівства. 
Дальший розвиток Г. х. в СРСР ба¬ 
зується на індустріалізації галузі 
шляхом створення високомехані- 
зованих підприємств. Особлива 
увага приділяється тех. прогресові 
та спеціалізації підприємств Г. х., 
розширенню асортименту, підви¬ 
щенню якості продукції, впровад¬ 
женню прогресивних форм обслу¬ 
говування споживачів — самооб¬ 
слуговування, відпускання скомп¬ 
лектованих обідів за місцем спо¬ 
живання та додому, доставка їх 
на місце роботи, попередній про¬ 
даж абонементів і чеків на снідан¬ 
ки, обіди й вечері тощо, організа¬ 
ції пром. вироби. їжі (вироби, на¬ 
півфабрикатів, кулінарних та кон¬ 
дитерських виробів на заготовоч¬ 
них кулінарних ф-ках та в спеціа¬ 
лізованих цехах і постачання їх 
розгалуженій мережі середніх і 
дрібних підприємств Г. х.), орга¬ 
нізації дієтичного харчування, а 
також розширенню й поліпшенню 
підготовки кадрів для Г. х. Див. 
також Внутрішня торгівля, Тор¬ 
гівля. 
Літ.: Кочерга А. И. Зкономические 
проблеми оощественного питання. М., 
1972; Зкономика общественного пита¬ 
ння. М., 1977. О. І. Кочерга. 

«ГРОМАДСЬКИЙ ГбЛОС» — 
українська газета в США. Видаєть¬ 
ся з жовтня 1941 в Нью-Йорку. 
Висловлює погляди амер. україн¬ 
ців, які прихильно ставляться до 
Рад. України, хоч і не входять до 
прогресивних укр. орг-цій у США. 
Викриває укр. оурж. націоналізм, 
зв’язки його верховодів з реакцій¬ 
ними колами Заходу. Виступає за 
поліпшення амер.-рад. відносин, 
за мир і дружбу між народами. 

В. Л. Чорний. 

«ГРОМАДСЬКИЙ ДРУГ» — пер¬ 
ший укр. літературно-політ. 
журнал революц.-демократичного 
напряму. Видавали його 1878 у 
Львові М. І. ІІавлик та І. Я. Фран- 
ко. «Г. д.» друкував матеріали 
про тяжке становище трудящих, 
виступав з критикою капіталістич¬ 

ного ладу, викривав духівництво, 
морально-етичні основи бурж. сус¬ 
пільства, пропагував соціалістичні 
ідеї. Проте в журналі допускали¬ 
ся й помилкові твердження, друку¬ 
валися окремі матеріали бурж. 
інтерпретаторів наукового соціа 
лізму. 
В «Г. д.» вміщено твори 1. Франка 
«Товаришам із тюрми» й «Патріо¬ 
тичні пориви », М. Павлика—«Ре- 
бенщукова Тетяна» та ін. Після 
конфіскації двох номерів австр. 
цензурою журнал було замінено 
неперіодичними збірниками, яких 
вийшло два —«Дзвін* і <Молот>. 

Ф. Д. Пустова. 

ГРОМАДСЬКИЙ ЗАХИСНЙК — 
особа, що за дорученням громадсь¬ 
кої організації або трудового ко¬ 
лективу бере участь у судовому 
розгляді кримінальної справи з ме¬ 
тою захисту прав та інтересів під¬ 
судного. Участь представників гро¬ 
мадськості в суді передбачена ст. 
162 Конституції СРСР (ст. 160 Кон¬ 
ституції Україн. РСР). Відповідно 
до ст. 41 Основ кримінального судо¬ 
чинства СРСР і союзних республік 
(в УРСР — ст. 253, 265, 284 КПК 
УРСР) питання про можливість 
участі певної особи як Г. з. вирі¬ 
шує суд на підставі клопотання, 
прийнятого на заг. зборах або на 
засіданні керівного органу громад, 
орг-ції по місцю роботи підсудно¬ 
го. Г. з. має широкі права, зокре¬ 
ма може брати участь у дослі¬ 
дженні доказів, у суд. дебатах, 
висловлювати міркування про об¬ 
ставини, що пом’якшують вину 
підсудного або виправдовують 
його, а також про застосування 
доцільної міри покарання або 
звільнення від неї. 

В. В. Леоненко. 
ГРОМАДСЬКИЙ ОБВИНУВАЧ 
— особа, що за дорученням громад¬ 
ської орг-ції або трудового колек¬ 
тиву здійснює обвинувачення в су¬ 
ді в конкретній кримінальній 
справі. Участь представників гро¬ 
мадськості в суд. процесі передба¬ 
чена ст. 162 Конституції СРСР 
(ст. 160 Конституції Україн. РСР). 
Відповідно до ст. 41 Основ кримі¬ 
нального судочинства СРСР і союз¬ 
них республік (в УРСР — ст. 253, 
265, 284 КПК УРСР) питання про 
можливість участі певної особи як 
Г. о. вирішує суд на підставі кло¬ 
потання, прийнятого на заг. зборах 
або на засіданні керівного органу 
громад, орг-ції по місцю роботи 
підсудного. Г. о. може брати 
участь у дослідженні доказів, у 
суд. дебатах, висловлювати мір¬ 
кування з приводу застосування 
кримінального закону і міри по¬ 
карання щодо підсудного та з ін¬ 
ших питань справи. 

В. В- Леоненко. 
ГРОМАДСЬКИМ ПОРЯДОК — в 
СРСР урегульована моральними і 
правовими нормами система соціа¬ 
лістичних суспільних відносин, шо 
має на меті гарантування громад¬ 
ської безпеки і спокою, захисту 
честі і гідності громадян і нор¬ 
мальних умов для діяльності держ. 
та громадських орг-цій. Г. п. є 
складовою частиною рад. правопо¬ 
рядку. Ст. 65 Конституції СРСР 
зобов’язує громадян СРСР всемір¬ 
но сприяти охороні Г. п. Особливо 
велика роль у додержанні Г. п. на¬ 

лежить громад, орг-ціям (див., 
зокрема, Добровільні народні дру¬ 
жини). Важливими напрямами 
охорони громадського порядку є 
боротьба з хуліганством, дар¬ 
моїдством та ін. правопорушення¬ 
ми, контроль за додержанням пра¬ 
вил паспортної системи, здійснен¬ 
ня заходів по охороні природи 
тощо. О. м. Якуба. 

ГРОМАДСЬКІ інспекції — в 
СРСР одна з організаційних форм 
громадського контролю за додер¬ 
жанням громадянами загально¬ 
обов’язкових правил користування 
суспільними фондами та за діями 
службових осіб. Відповідно до цих 
завдань створені і діють Г. і. по 
охороні природи (мисливські, рибо¬ 
охоронні, лісові тощо) при місц. 
відділеннях респ. т-в по охороні 
природи; торг, інспекції при від¬ 
ділах торгівлі виконкомів місц. 
Рад; Г. і. по контролю за розгля¬ 
дом та вирішенням скарг і заяв 
трудящих; громад, автоінспекції; 
правові й тех. інспекції пра¬ 
ці тощо. Повноваження Г. і. зак¬ 
ріплено в положеннях, що прий¬ 
маються (затверджуються) орга¬ 
нами держ. управління аоо місц. 
Радами нар. депутатів. Г. і. роз¬ 
робляють пропозиції, рекоменда¬ 
ції щодо усунення вад, запобіган¬ 
ня та викорінювання правопору¬ 
шень. Ряд Г. і. наділено певними 
повноваженнями юрид. характеру: 
перевіряти документи, вимагати 
пояснень тощо. Л. В. Коваль. 

ГРОМАДСЬКІ комітети — в 
СРСР виборні колегіальні органи 
громадськості (громадських орга¬ 
нізацій, масового громад, руху, 
певних груп громадян). Залежно 
від завдань одні Г. к. представля¬ 
ють рад. громадськість на міжнар. 
арені, інші — вирішують питання 
громад, життя всередині країни. 
Органами масового громад, руху, 
напр., є Радянський комітет за¬ 
хисту миру. Радянський комітет 
за європейську безпеку. В системі 
органів громад, самодіяльності ді¬ 
ють будинкові, вуличні, кварталь¬ 
ні, сільс., селищні, батьківські 
к-ти тощо. Організація і діяльність 
Г. к., як правило, визначаються 
статутами, положеннями про них 
чи про громад, орг-ції, складовою 
частиною яких вони є. 17.X 1975 
Президія Верховної Ради УРСР 
затвердила «Положення про гро¬ 
мадські селищні, сільські, вулич¬ 
ні, квартальні, дільничні, домові 
комітети в Українській РСР». 

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ — 
в СРСР добровільні об’єднання 
громадян, що утворюються відпо¬ 
відно до цілей комуністичного бу¬ 
дівництва і сприяють розвиткові 
політ, активності й орг. самодіяль¬ 
ності нар. мас, задоволенню їхніх 
різноманітних інтересів; складова 
частина політичної системи сус¬ 
пільства. Один з важливих кана¬ 
лів участі громадян в управлінні 
справами суспільства (Матеріали 
XXV з’їзду КПРС. К., 1976, с. 93). 
Право громадян СРСР об’єднува¬ 
тись у Г. о. закріплено Конститу¬ 
цією СРСР (ст. 51), конституціями 
союзних (ст. 49 Конституції УРСР) 
і авт. республік. Конституція 
СРСР визначила, що ядром Г. о. в 
Комуністична партія Радянського 
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Союзу. Як невід’ємна частина 
політ, системи СРСР, Г. о., відпо¬ 
відно до своїх статутних завдань, 
беруть участь в управлінні держ. і 
сусп. справами, у вирішенні політ., 
госп. і соціально-культур. питань. 
Величезна роль і значення Г. о. в 
житті рад. суспільства, їхні широ¬ 
кі повноваження в усіх сферах 
держ., сусп. і госп. життя країни 
є одним з яскравих проявів соціа¬ 
лістичної демократії. Можли¬ 
вість для рад. громадян активно 
працювати в Г. о. є однією з гаран¬ 
тій здійснення ними закріпленого в 
Конституції СРСР права брати 
участь в управлінні держ. і гро¬ 
мад. справами, в обговоренні і 
прийнятті законів та рішень загаль¬ 
но держ. і місцевого значення. Кон¬ 
ституція СРСР гарантує Г. о. умо¬ 
ви для успішного виконання ними 
своїх статутних завдань (ст. 51). 
Г. о. мають право висувати канди¬ 
датів у депутати Рад, вільно й 
всебічно обговорювати їхні політ., 
ділові й особисті якості, а також 
право агітації на зборах, у пресі, 
по телебаченню, радіо (ст. 100); 
представники Г. о. входять до 
складу виборчих комісій (ст. 101). 
Розрізняють масові Г. о. (напр., 
професійні спілки, Всесоюзна Ле¬ 
нінська Комуністична Спілка Мо¬ 
лоді, кооперативні організації); 
творчі спілки (напр.. Спілка ком¬ 
позиторів СРСР, Спілка письмен¬ 
ників СРСР); добровільні товари¬ 
ства (напр., наукові, наук.-тех., 
оборонні т-ва); Г. о., що діють у 
сфері міжнар. зв’язків і боротьби 
за мир тощо. Загалом Г. о. охоплю¬ 
ють майже все доросле населення 
країни. Організацію, повноважен¬ 
ня і форми діяльності Г. о. визна¬ 
чено їх статутами. Г. о. мають необ¬ 
хідне їм для здійснення статутних 
завдань майно, яке є соціалістич¬ 
ною власністю. 
Літ.: Матеріали XXV з’їзду КПРС. 
К., 1977; Конституція (Основний За¬ 
кон) Союзу Радянських Соціалістич¬ 
них Республік. К., 1977; Брежнєв Л. І. 
Питання розвитку політичної системи 
радянського суспільства. К., 1978; 
Вопросьі теории и истории обществен- 
ньіх организаций. М., 1971; Ямпольс- 
кая Ц. А. Общественньїе организации 
в СССР. М., 1972; Данченко Н. И. 
Общественньїе организации СССР в 
условиях развитого социализма. К., 
1978. , /. П. Бутко. 
ГРОМАДЯНИН СРСР — особа, 
що має громадянство радянське і 
завдяки цьому користується всіма 
правами і свободами, які рад. дер¬ 
жава забезпечує і гарантує своїм 
громадянам. У Конституції СРСР 
1977, яка поглибила й значно роз¬ 
ширила коло основних (конститу¬ 
ційних) прав і обов'язків грома¬ 
дян СРСР, у розділі ч Держава 
і особа» регламентовано правовий 
статус Г. СРСР. Насамперед Кон¬ 
ституція СРСР (сі. 34) і консти¬ 
туції союзних (в УРСР — ст. 32 
Конституції УРСР) та авт. рес¬ 
публік закріплюють рівноправ¬ 
ність громадян СРСР перед зако¬ 
ном незалежно від походження, 
соціального й майнового стану, 
расової й над. належності, статі, 
освіти, мови, ставлення до релігії, 
роду і характеру занять, місця 
проживання та ін. обставин. Рів¬ 
ноправність Г. СРСР, як встанов¬ 
лює Конституція СРСР, забезпе¬ 
чується і гарантується в усіх галу¬ 

зях екон., політ., соціального та 
культур, життя (див. Соціально- 
економічні права громадян СРСР, 
Політичні права громадян СРСР, 
Особисті права громадян СРСР, 
Право на користування досягнен¬ 
нями культури, Гарантії прав 
особи тощо). Здійснення прав і 
свобод Г. СРСР невіддільне від 
виконання ним своїх конституцій¬ 
них обов’язків. Г. СРСР зобов’я¬ 
заний додержувати Конституції 
СРСР і рад. законів, поважати 
правила соціалістич. співжиття, з 
гідністю нести своє високе звання, 
оберігати інтереси Рад. д-ви, сприя¬ 
ти зміцненню її могутності й ав¬ 
торитету, бути вірним своїй со¬ 
ціалістич. Батьківщині. 
Кожний Г. СРСР є суб'єктом пра¬ 
ва, тобто має правоздатність і, як 
правило, дієздатність. Викорис¬ 
тання Г. СРСР прав і свобод не 
повинно завдавати шкоди інтересам 
суспільства та д-ви, правам ін. 
громадян. в. В. Мрига. 
ГРОМАДЯНСТВО — правова на¬ 
лежність особи до певної держави. 
Передбачає сукупність прав та 
обов’язків цієї особи й забезпечує 
їй захист прав та законних інтере¬ 
сів як усередині країни, так і за 
її межами. Питання Г. регулюється 
законодавством кожної країни, а 
окремі з них (напр., про Г. заміж¬ 
ньої жінки) — договорами між¬ 
народними. Осн. способи набуття 
Г.: в силу народження (філіа¬ 
ція); шляхом натуралізації, у 
випадках репатріації та в резуль¬ 
таті оптації. Законодавство різ¬ 
них країн встановлює два осн. 
принципи набуття Г. в силу народ¬ 
ження: набуття дитиною Г. тієї 
д-ви, громадянами якої є її батьки 
(див. <Права крові> принцип) і 
надання особі Г. тієї д-ви, на тер. 
якої вона народилася (див. чПра¬ 
ва грунту> принцип). У законо¬ 
давчому порядку регламентуються 
як втрата томадянства, так і ви¬ 
падки подвійного громадянства 
та безгромадянства. У державах 
з монархічною формою правлін¬ 
ня застосовується термін чпіддан- 
ство». Див. також Громадянство 
радянське. 
ГРОМАДЯНСТВО РАДЯНСЬКЕ 
— правова належність особи до 
Радянської соціалістичної загаль¬ 
нонародної держави. Правове ре¬ 
гулювання питань Г. р. (умов на¬ 
лежності особи до Рад. д-ви, під¬ 
став і порядку набуття, зміни та 
втрати цього громадянства тощо) 
здійснюється відповідно до Консти¬ 
туції СРСР, конституцій союзних 
республік, а також до закону СРСР 
чПро громадянство СРСР» від 
І.XII 1978 та ін. актів законодав¬ 
ства Рад. Союзу. Громадянами 
СРСР є особи, що перебували в 
громадянстві СРСР на 1.УІІ 1979, 
а також особи, які набувають Г. р. 
відповідно до закону СРСР чПро 
громадянство СРСР». Згідно зі 
ст. 33 Конституції СРСР цей закон 
для рад. громадян встановив єди¬ 
не союзне громадянство. Кожний 
громадянин союзної республіки є 
громадянином СРСР. Рад. грома¬ 
дянином визнається особа, де б во¬ 
на не народилася (в СРСР або за 
його межами), батьки якої під час її 
народження були громадянами 
СРСР. При різному громадянстві 

батьків, один з яких на час народ¬ 
ження дитини був громадянином 
СРСР, дитина є рад. громадяни¬ 
ном, якщо хоч би один з батьків 
у цей час проживав на території 
СРСР. При зміні Г. р. батьків 
відповідно змінюється Г. р. їхніх 
дітей, які не досягли 14-річного ві¬ 
ку. Г. р. дітей віком від 14 до 18 
років змінюється лише з їхньої 
згоди, висловленої у письмовій 
формі. Втрата Г. р. відбувається в 
разі виходу з нього, позбавлення 
його, за підставами, передбаченими 
міжнар. договорами, укладеними 
СРСР, та за ін. підставами, перед¬ 
баченими законом чПро грома¬ 
дянство СРСР». Вихід з Г. р. доз¬ 
воляється Президією Верховної Ра¬ 
ди СРСР. Позбавлення Г. р. здійс¬ 
нюється у винятковому випадку за 
рішенням Президії Верховної Ра¬ 
ди СРСР. Особу, яка втратила Г. 
р., може бути за її клопотанням 
поновлено в Г. р. рішенням Прези¬ 
дії Верховної Ради СРСР. Грома¬ 
дяни СРСР за кордоном користу¬ 
ються захистом і покровительст- 
вом Рад. д-ви. Див. також Под¬ 
війне громадянство. 

Р. К. Давидов. 
ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА —ор¬ 
ганізована збройна боротьба за дер¬ 
жавну владу між класами і група¬ 
ми соціальними всередині країни; 
одна з найгостріших і найвищих 
форм класової боротьби. Виник¬ 
нення Г. в. пов’язане з появою 
класів і держави, насамперед з ре- 
волюц. переходом від однієї сус¬ 
пільно-економічної формації до 
іншої, з революцією соціальною. 
Екон. основою Г. в. є крайнє заго¬ 
стрення внутр. суперечностей спо¬ 
собу виробництва; соціально-кла¬ 
совою основою — суперечності 
між інтересами класів чи соціаль¬ 
них груп усередині класів, у їх¬ 
ньому ставленні до розв’язання 
корінних соціальних завдань. 
Істор. типи і форми Г. в. різнома¬ 
нітні: повстання рабів, сел. і пар¬ 
тизан. війни тощо, які мають в 
осн. характер боротьби пригнобле¬ 
них класів проти експлуататорів. 
Проте в класово антагоністичних 
суспільствах мали місце Г. в. й 
між окремими угрупованнями екс¬ 
плуататорських класів (напр., Чер¬ 
воної і Білої троянд війна). Для 
епохи імперіалізму і пролет. ре¬ 
волюцій характерні Г. в. між анта¬ 
гоністичними класами капіталіс¬ 
тичного суспільства в масштабах 
усієї країни. Г. в. є справедливою, 
коли її ведуть пригноблені класи 
в боротьбі за своє соціальне визво¬ 
лення (див. Громадянська війна і 
воєнна інтервенція 1918—20 в Ро¬ 
сії), і несправедливою, якщо вона 
має на меті повернення до влади 
реакційних сил. Марксизм-лені- 
нізм, визнаючи справедливі Г. 
в., разом з тим відкидає вимогу 
Г. в. як єдиного засобу класової 
боротьби, що її висувають анархізм 
і члівий» ревізіонізм, вимогу екс¬ 
порту Г. в. шляхом втручання у 
внутр. справи ін. д-в. Робітн. клас 
заінтересований у поваленні моно¬ 
полістичного капіталу й придушен¬ 
ні опору контрреволюц. сил без 
Г. в. Необхідність її визначається 
мірою опору контрреволюц. класів. 
У сучас. умовах, при зміні співвід¬ 
ношення сил у світі на користь со- 
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ціалізму, робітн. клас у ряді капі¬ 
талістичних країн може здійснити 
революц. перетворення суспільства 
мирним шляхом, як було, напр., 
у країнах народної демократії. 
Проте це не виключає можливості 
того, що в конкретній ситуації Г. в. 
може на певному етапі стати гол. 
формою боротьби за демократичні 
перетворення, за соціалізм. 
ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА В 
США 1861—65 — війна між північ¬ 
ними та південними штатами. Ма¬ 
ла характер бурж.-демократичної 
революції. Рабство на Пд. (в 16 з 
34 штатів, 1861) гальмувало розви¬ 
ток капіталізму в США. В еконо¬ 
міці країни зберігався аграрний, 
напівколоніальний уклад. Інтере¬ 
си плантаторів представляла Де¬ 
мократична партія. В 1854 засн. 
Респ. партію, радикальне крило 
якої разом з аболіціоністами (див. 
Аболіціонізм) виступало за скасу¬ 
вання рабства. Рабовласники шу¬ 
кали виходу з кризи в колонізації 
земель на Зх. країни й намагали¬ 
ся поширити рабство на Пн. Обран¬ 
ня А. Лінкольна, кандидата від 
республіканців, президентом 1860 
було приводом до заколоту й ви¬ 
ходу південних штатів із складу 
США. 4.II 1861 було створено Кон¬ 
федерацію з 11 рабовласницьких 
штатів на чолі з Дж. Девісом. Ра¬ 
бовласники, які розраховували на 
збройну підтримку з боку Англії і 
Франції, 12.IV 1861 нападом на 
Форт-Самтер (Пд. Кароліна) роз¬ 
в’язали громадянську війну. її 1-й 
етап (1861—62) характеризувався 
військ, перевагою Пд. Під тиском 
нар. мас уряд Пн. перейшов до ре¬ 
волюц. методів боротьби, вжив за¬ 
ходів, що сприяли переломові в хо¬ 
ді війни (гомстед-акт, звільнення 
рабів, конфіскація майна заколот¬ 
ників, страта за держ. зраду, реор¬ 
ганізація армії, чистка офіцер¬ 
ського корпусу). На командні по¬ 
сади було призначено нових гене¬ 
ралів — У. Гранта, В. Шермана, 
Ф. Шерідана. До армії влилося 
бл. 190 тис. негрів, кол. рабів. 
На боці Пн. воювали й волонтери — 
німці, ірландці, італійці, францу¬ 
зи, росіяни, поляки. З них було 
сформовано окремі військ, частини, 
в т. ч. «Польс. легіон» з Нью-Йор¬ 
ка. Командиром полку доброволь¬ 
ців м. Чікаго був росіянин І. В. 
Турчанінов (бригадний генерал, 
1865). Доброзичливе ставлення Ро¬ 
сії та ряд кроків, зроблених нею на 
користь уряду Лінкольна, зміцни¬ 
ло міжнар. становище Пн. штатів. 
Революц. характер війни та провал 
планів іноз. інтервенції різко змі¬ 
нили хід воєнних дій. Виявилась 
екон. перевага Пн. На 2-му етапі 
війни (1863—65) армія Пд. зазна¬ 
ла серйозних поразок. 9.IV 1865 
війська Пд. під командуванням 
ген. Р. Лі капітулювали біля 
Аппоматоксу, в червні було роз¬ 
громлено рештки заколотників. 
Рабство було скасовано. Вся держ. 
влада перейшла до рук буржуазії. 
Рушійну силу революції становили 
робітники, фермери й негри-раби. 
Проте її не було завершено; негри 
не дістали землі й рівноправ’я. 
Залишилися великі латифундії 
плантаторів. В 1869—70 почався 
наступ реакції, яка частково від¬ 
новила на Пд. довоєнні порядки. 

Однак громадян, війна поклала 
край екон. і політ, роздробленості 
США, відкрила шлях розвиткові 
капіталізму в пд. районах країни 
(т. з. бурж. Реконструкція Півдня 
1865—77). 
Літ.: Маркс К. і Енгельс Ф. Твори: 
т. 15. Маркс К. Громадянська війна в 
Північній Америці,— Громадянська 
війна в Сполучених Штатах,— Енгельс 
Ф. Уроки американської війни; Ле¬ 
нін В. І. Лист до американських робіт¬ 
ників. Повне зібрання творів, т. 37; 
Малкин М. М. Гражданская война 
в США и царская Россия. М,—Л., 
1939; К столетию гражданской войньї 
в США. М., 1961; Иванов Р. ф. Ав- 
раам Линкольн и гражданская война 
в США. М. 1964. Н. М. Маркіна. 
громадянська війна і во¬ 
єнна ІНТЕРВЕНЦІЯ 1918—20 в 
Росії — збройна боротьба трудя- 
щих Рад. країни під керівництвом 
Комуністичної партії, спрямована 
на захист завоювань Великого 

Жовтня, за свободу і незалежність 
Рад. Батьківщини проти сил внутр. 
і зовн. контрреволюції. Почалася 
безпосередньо після перемоги Ве¬ 
ликої Жовтневої соціалістичної 
революції, що викликала опір по¬ 
валених експлуататорських класів 
усередині країни, а також сил сві¬ 
тового імперіалізму. Об’єднана 
контрреволюція намагалася зброй¬ 
ним шляхом повалити Рад. владу, 
знищити першу д-ву робітників і 
селян, ліквідувати базу світової 
революції, відновити владу бур¬ 
жуазії та поміщиків. Вже перші 
антирад. заколоти (каледінщина, 
дутовщина), боротьба бурж.-націо¬ 
налістичної Центральної ради про¬ 
ти влади Рад на У країні тощо наб¬ 
рали характеру громадян, війни. 
Внутр. контрреволюцію підтрима¬ 
ли іноз. інтервенти. В січні 1918 
бурж.-поміщицька Румунія захо- 

ГРОМАДЯНСЬКА 
ВІЙНА І ВОЄННА 

ІНТЕРВЕНЦІЯ 
1918-20 

Місця й дати битв. 

® 8.Х 62 ЩО закінчилися безрезультатно 

X ИІЬ* що закінчилися перемогами військ Півночі 

X 2-4. У 63 що закінчилися перемогами військ Півдня 

Райони зосередження військ Півночі І Півдня 

Перший період війни (1861-62 рр.) 

0 Напад заколотників на Форт-Самтер 12.1У 1861 р. - початок громадянської 
війни 

А Арсенали, захоплені військами Півдня 12 IV 1661 р. 

V Південні форти, що перебували під контролем Півночі на початку війни 

1 Дії військ Півночі « >■ ДИ військ Півдня 

. і—*- Блокада флотом Півночі узбережжя південних штатів 

^-. Дії річкових флотилій Півночі 

«я— Висадка десантів флотом Півночі 
гу-^> Знищення флотилій Півдня в затоці Албемарл І на Міссісіпі 

(з зазначенням дат; 

8-вТіІ 62 Бій бРоиеносцш -Мон|тоР’ і .Меррімак" на Гемптонському рейді 

Скорочення на карті : У.-Уінчестер, М.-Манассас. П.-Пітерсбере. 
Ф -Фредері ксберг 

Другий період війни (1863-65 рр.) 

• ““ ДИ військ Півночі .» Дії військ Півдня 

Блокада флотом Півночі узбережжя південних штатів 

“*•••••• ДИ річкових флотилій Півночі 

«я— Висадка десантів флотом Півночі 

^ Бій у бухті Мобіл І знищення кораблів Півдня 5 VIII 1864 р 

Капітуляція головних сил Півдня біля Аппоиаттокса 9. IV 1865 р. 

рч~І Капітуляція армії Дж-Е Джоистона біля Ролі 26. IV 1865 р. 

12’ 
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пила Бессарабію. В лютому—квіт¬ 
ні 1918 австро-нім. війська окупу¬ 
вали Фінляндію, Прибалтику, Бі¬ 
лорусію, Україну, частину Закав¬ 
каззя. В березні 1918 англ. інтер¬ 
венти загарбали Мурманськ, у 
квітні япон. війська — Владивос¬ 
ток. Особливу небезпеку для Рад. 
д-ви в перший період громадян, 
війни становив нім. імперіалізм. 
Виходячи з принципів Декрету 
про мир, Рад. уряд 2 (15).ХІІ 1917 
підписав з Німеччиною договір 
про перемир’я, а 9(22).ХІІ у Брест- 
Литовську почав з нею мирні пере¬ 
говори. Однак австро-нім. імпері¬ 
алісти, спираючись на Брест-Ли- 
товську угоду 1918, по-зрадниць- 
кому підписану Центр, радою, й 
скориставшися з провокаційної по¬ 
ведінки керівника радянської деле¬ 
гації в Бресті Троцького, порушили 
перемир’я. 18.11 1918 почався нас¬ 
туп нім. військ проти Країни Рад. 
22.11 було опубліковано написаний 
21.11 В. І. Леніним декрет «Соціа¬ 
лістична Вітчизна в небезпеції», 
який закликав захищати країну 
всіма можливими засобами й перед¬ 
бачав ряд оборонних заходів. У 
декреті, зокрема, вказувалося, що 
«...німецький мілітаризм хоче 
задушити російських 
і українських робіт¬ 
ників і селян, повер¬ 
нути землі поміщи¬ 
кам, фабрики і заво¬ 
ди — банкірам, владу — 
монархії» (Ленін В. І. Повне 
зібр. тв., т. 35, с. 343). 23.11 загони 
молодої Червоної Армії в боях під 
Псковом і Нарвою зупинили просу¬ 
вання військ нім. загарбників. 
Щоб здобути необхідний для зміц¬ 
нення Рад. влади мирний перепо¬ 
чинок, уряд Рад. Росії 3. III зму¬ 
шений був підписати висунуті нім 
імперіалістами грабіжницькі умо¬ 
ви Брестського миру 1918. На 
Україну вдерлася майже 450-ти- 
сячна австро-нім. армія (див. 
Австро-німецька окупація Украї¬ 
ни 1918). Під керівництвом більшо¬ 
вицьких орг-цій у республіці роз¬ 
горнулася збройна боротьба проти 
ворожих військ. ЦК РКП(б), Рад- 
нарком РРФСР. особисто В. І. Ле¬ 
нін подавали трудящим України 
всю можливу за тих умов допомо¬ 
гу. Але сили були надто нерівними. 
1.111 1918 окупанти захопили Київ, 
12.111 — Чернігів, 14.III — Одесу, 
17.111 — Миколаїв, 8.IV — Хар¬ 
ків, 22. IV — Мелітополь, 28.ІУ — 
Луганськ. У серед, квітня нім. вій¬ 
ська захопили Крим. Тоді ж вони 
висадилися в Фінляндії, де допо¬ 
могли фінл. буржуазії ліквідувати 
революц. владу трудящих. Балт. 
флот у складних умовах було пе¬ 
ребазовано з Гельсінгфорса (Хель- 
сінкі) в Кронштадт (див. Льодовий 
похід Балтійського флоту 1918). 
8.У нім. частини захопили Ростов- 
на-Дону, 25. V на прохання груз. 
меншовиків висадилися в Грузії. 
Водночас на Закавказзі розгорну¬ 
ла інтервенцію Туреччина. На 
Україні 29.IV 1918 австро-нім. за¬ 
гарбники розігнали Центр, раду, 
створивши маріонетковий уряд ге¬ 
тьмана П. Скоропадського. Вста¬ 
новлення гетьманщини означало 
відкриту реставрацію бурж.-помі¬ 
щицького монархізму на Україні. 
Боротьба трудящих України про¬ 

ти окупантів і бурж.-націоналіс¬ 
тичної контрреволюції ставала все 
більш масштабною; ширшав пов¬ 
стансько-партизанський рух. 20.III 
спалахнуло Херсонське збройне 
повстання 1918, 22.III — Микола¬ 
ївське збройне повстання 1918. 
Могутнього удару окупантам зав¬ 
дав Всеукраїнський страйк заліз¬ 
ничників 1918. Велику роль в орга¬ 
нізації визвольної боротьби укр. 
народу відіграло утворення в 1918 
Комуністичної партії України — 
складової й невід’ємної частини 
РКП(б) [див. Перший з'їзд КП(б) 
України]. Створений у липні 1918 
Всеукраїнський Центральний Вій¬ 
ськово-Революційний Комітет 
очолив повстанську боротьбу тру¬ 
дящих України проти австро-німе- 
цьких окупантів та гетьманщини 
(див. Звенигородське збройне пов¬ 
стання 1918, Ніжинське збройне 
повстання 1918, Таращанське 
збройне повстання 1918, Канізьке 
селянське повстання 1918 та ін.). 
На цей час у Країні Рад надзвичай¬ 
но складна воєнна обстановка 
ускладнилася госп., насамперед 
прод., труднощами. На Закав¬ 
каззі й у Серед. Азії активізу¬ 
валася інтервенція Антанти, 
що підтримувала контрреволюц. 
бурж.-націоналістичні уряди 
(меншовиків у Грузії, дашна- 
ків у Вірменії, мусаватистів в 
Азербайджані, есеро-меншовиків у 
Закаспії). На її кошти було ство¬ 
рено ряд військ.-змовницьких 
орг-цій. При підтримці інтервентів 
білогвардійці й Чехословацький 
корпус у травні 1918 захопили Си¬ 
бір і Далекий Схід (див. Чехосло¬ 
вацького корпусу заколот 1918). 
Спалахнув ряд антирад. заколотів 
(див. Лівоесерівський заколот 
1918, Ярославський контрреволю¬ 
ційний заколот 1918). ЗО.VIII 1918 
есери вчинили замах на В. І. Лені¬ 
на, вони вбили В. Володарського, 
М. С. Урицького та ін. У 1918 
Рад. країна опинилася в кільці 
фронтів. У червні похід на Кубань 
здійснила Добровольча армія ген. 
Денікіна, яка змусила рад. части¬ 
ни відступити (див. Таманської 
армії похід 1918). 31. VI на Закав¬ 
каззі інтервенти ліквідували Ба¬ 
кинську комуну (див. Бакинські 
комісари), до влади прийшов есеро- 
меншовицький уряд Центрокас- 
пію. В червні — липні білогвар¬ 
дійці захопили владу в Оренбурзь¬ 
кій та Уральській областях. На 
гер. Донської області закріпилася 
білокозача армія ген. Краснова. 
У липні білочехи оволоділи Сим¬ 
бірськом (тепер м. Ульяновськ), 
Уфою, Єкатеринбургом (тепер м. 
Свердловськ). 2. VIII десант військ 
Антанти і США захопив Архан¬ 
гельськ. На кінець літа 1918 3/4 
гер. Рад. Росії опинилося в руках 
інтервентів і білогвардійців. 2.IX 
Рад. республіку було оголошено 
воєнним табором. Рад. уряд здійс¬ 
нив ряд надзвичайних екон. і по¬ 
літ. заходів (див. «Воєнний ко¬ 
мунізм»). 
Восени 1918 сталися зміни в між- 
нар. обстановці: Німеччина заз¬ 
нала поразки в 1-й світовій війні; 
розпалась Австро-Угорщина. Піс¬ 
ля Листопадової революції 1918 
в Німеччині окупаційні війська на 
Україні швидко розкладалися. Оз¬ 

броєні рішеннями Другого з’їзду 
КП(6) України (жовтень 1918, 
Москва), підпільні більшовицькі 
організації очолили всенародну бо¬ 
ротьбу проти іноз. окупантів. По¬ 
чалося масове вигнання їх. У 
ряді міст Донбасу трудящі відно¬ 
вили владу Рад. 13.XI 1918 ВЦВК 
анулював Брестський мир. Рад. 
уряд почав відкриту боротьбу за 
визволення України, Білорусії й 
Прибалтики. 28.XI 1918 сформу¬ 
вався Тимчасовий Робітничо-Се¬ 
лянський уряд України. 29.XI 1918 
відновлено Рад. владу в Естонії, 
Іб.ХІІ — в Литві,17.ХІІ — в Лат¬ 
вії, 1.1 1919 проголошено Білорусь¬ 
ку РСР. Під ударами повстанців 
та укр. рад. військ, що сформува¬ 
лися восени 1918 в кнейтральній 
зоні>, гетьманський режим розва¬ 
лювався. Укр. дрібнобурж.-націо- 
налістичні партії спробували ви¬ 
користати масовий нар. рух про¬ 
ти австро-нім. загарбників і геть¬ 
манців, щоб захопити владу. В 
ніч проти 14.XI 1918 було створено 
націоналістичну контрреволюц. 
Директорію, яка протягом 2-ї пол. 
листопада — 1-ї пол. грудня захо¬ 
пила більшу частину України. 
Трудящі під проводом партії біль¬ 
шовиків ставали на шлях збройної 
боротьби за відновлення влади 
Рад. Повстанський рух сприяв ус¬ 
пішному наступові військ Укр. 
фронту, створеного в січні 1919. 
3.1 1919 рад. війська у взаємодії з 
повсталими робітниками (див. Хар¬ 
ківське січневе збройне повстання 
1919) визволили від петлюрівців 
Харків, 27.1 — Катеринослав, 5.ІІ 
богунці й таращанці вступили в 
Київ. До серед, квітня війська 
Директорії було розгромлено, не¬ 
добитки їх втекли на Зх. З визво¬ 
ленням України розгорталося рад. 

Група київських робітників, мобілізо¬ 
ваних на боротьбу проти буржуазно- 
націоналістичного бандитизму Червень 
1919 

будівництво. 29.1 1919 Тимчасовий 
Робітн.-Сел. уряд України було 
реорганізовано в Раду Народних 
Комісарів. Третій Всеукраїнсь¬ 
кий з’їзд Рад (6—10.III 1919, Хар¬ 
ків) прийняв першу Конституцію 
УРСР. Почалося створення комі¬ 
тетів бідноти. 
Відповідно до рішень Восьмого 
з’їзду РКП(б) (18—23.ІІІ 1919, 
Москва) вдосконалювалося військ, 
будівництво, створювалася регу¬ 
лярна Червона Армія. Зокрема, на 
Україні діючі частини, крім особ¬ 
ливої групи військ Донецького нап¬ 
ряму під назвою 13-ї армії (пере¬ 
дана Пд. фронтові), було зведено 
в три Укр. рад. армії. На поч. 
травня утворено 4-у Кримську ар¬ 
мію. В березні 1919 почалося фор¬ 
мування Дніпровської військової 
флотилії. В складі Червоної Ар¬ 
мії створювалися й інтернац. фор- 
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мування (див. Інтернаціональні 
формування на Україні в роки 
громадянської війни). Складовою 
частиною широкої інтервенції про¬ 
ти Країни Рад було вторгнення 
військ Антанти на Пд. України. В 
листопаді — грудні 1918 англ. ім¬ 
періалісти захопили Баку, Батумі, 
Тбілісі. Військові кораблі Вели¬ 
кобританії, Франції й Італії 23.XI 
з’явились у Севастополі, 27. XI 
в Одесі почали висаджуватися 
франц., грецькі та білогвардійські 

Возвание к солдатам Антанти. 

(Ні англікіїн. Цаищнкіи. ітшшти, 
рми і «ріши инв). 

Зачем Вас послали на Украйну? 

рреаі (о (Не ЗоИіт оі *Ье ЯКсз. 

Маї Ьаж іЬеу $епі уои (о ІЬе 
СІкгаіпе іог? 

Аих Зоїбаіз сіє Ргапсе. 
Роимдиоі уоііі а-І-оп епуоуЕз еа Окгаіае? 

РегНб уі Ьаппо тапбаїо іп 1)кгаіпа7 

Репіги се у-аи Ігітіз їп ІІсгаіпа? 

Зашто су вас послали на Україну? 

Відозва до солдатів Антанти «Для чо¬ 
го Вас послали на Україну?». 

війська. На кін. січня 1919 війсь¬ 
ка інтервентів вийшли на лінію 
Тирасполь — Бірзула (тепер м. Ко- 
товськ) — Колосівка — Веселий 
Кут — Миколаїв — Херсон. В оку¬ 
пованій зоні на Пд. України і в 
Криму на поч. березня зосереджу¬ 
валося бл. 50 тис. військ інтервен¬ 
тів і 25 тис. білогвардійців. 
Боротьбу трудящих мас проти ін¬ 
тервентів і білогвардійців очоли¬ 
ли підпільні партійні орг-ції (див. 
Біляївське повстання 1919). Ус¬ 
пішні' дії рад. військ, масовий пов¬ 
станський рух на окупованій тер., 
поширення революц. настроїв у 
військах інтервентів [під впливом 
більшовицької агітації, що її про¬ 
водила <Іноземна колегія> при 
Одеському обласному комітеті 
КП(б)У, спалахнуло Чорноморське 
повстання французького флоту 
1919] привели до провалу планів 
Антанти. 10.III 1919 рад. війська 
визволили Херсон, 15.III — Мико¬ 
лаїв, 6. IV — Одесу, до кінця 
квітня було визволено Крим. За¬ 
лишкам білогвард. військ удалося 
закріпитись на Керченському п-ові. 
На поч. 1919 уряди Великобрита¬ 
нії, Франції і СПІА за активною 
допомогою внутр. контрреволюції 
почали готувати новий похід проти 
Рад. країни. Гол. удар намічалося 
завдати на Сх. фронті силами 
400-тисячної колчаківської армії 
(див. Колчаківщина). З Пд. плану¬ 
вався наступ денікінців, з Пн. 
Зх.— корпусу генерала Юденича, з 
Пн.— військ генерала Міллера. 
Завдяки вжитим ЦК РКП(б) і осо¬ 
бисто В. І. Леніним заходам внас¬ 
лідок контрнаступу Східного 
фронту 1919 армію Колчака вліт¬ 
ку 1919 було відкинуто за Урал. 
Було зупинено наступ білогвардій¬ 
ських військ у Прибалтиці. Біло¬ 

русії та на Петроградському фрон¬ 
ті (див. Петроградська оборона 
1919). Навесні 1919 на Дону й Ку¬ 
бані активізувалася денікінщина, 
з якою іноз. імперіалізм пов’язу¬ 
вав свої дальші плани повалення 
Рад. влади. Денікінці загрожували 
Україні, насамперед Донбасові 
(див. Луганська оборона 1919). 
Фактичними пособниками їх були 
укр. бурж. націоналісти, які стали 
на шлях антирад. заколотів (див. 
напр., Григор’євщина, Махновщи¬ 
на). В травні — на поч. червня де¬ 
нікінці захопили Донбас і Крим, у 
червні — Харків, Катеринослав, 
Царицин. 
Напружена обстановка вимагала 
централізації оборони всіх рад. 
республік. 1.УІ 1919 в Москві на 
засіданні ВЦВК за участю пред¬ 
ставників РРФСР, України, Лат¬ 
вії, Литви і Білорусії було прий¬ 
нято декрет про укладення воєнно- 
політичного союзу радянських рес¬ 
публік і створення єдиного коман¬ 
дування, про об’єднання наркома¬ 
тів нар. г-ва, транспорту, фінан¬ 
сів, праці. 9.VII було опубліко¬ 
вано написаний В. І. Леніним лист 
ЦК РКП(б) «Всі на боротьбу з Де- 
нікіним!»— програму мобілізації 
сил для одночасної боротьби проти 
Денікіна і Колчака. Війська Сх. 
фронту завдали поразки колчаків- 
цям, і ті почали відступати в Си¬ 
бір. Це дало змогу перекинути 
значну частину рад. військ на Пд. 
фронт. Денікін був змушений від¬ 
мовитися від наступу на Москву і 
спрямував свої військ, сили на за¬ 
хоплення України. В липні біло¬ 
гвардійці зайняли Полтаву, Кре¬ 
менчук. Вони почали наступ на 
Київ, куди з заходу в цей час про¬ 
сувалися петлюрівські недобитки й 
т. з. Українська галицька армія — 
військові частини «Західноукра¬ 
їнської народної республіка 
(ЗУНР). ЗО.VIII націоналістичні 
частини ввійшли в Київ. 31.VIII 
до міста вступили денікінці. Пет¬ 
люрівці відійшли на захід. Бі¬ 
логвардійці захопили майже всю 
Україну, встановивши тут криваву 
диктатуру. Розгорнулася масова 

Збори партизанів в Аджимушкайських 
каменоломнях. 1919. 
Проводи комуністів на врангелівський 
«Ьронт Полтава. 4 вересня 1920 

підпільна і партизан, боротьба про¬ 
ти військ Денікіна, для керівницт¬ 
ва якою в липні 1919 було створено 
Зафронтове бюро ЦК КЩб) Укра¬ 
їни на чолі з С. В. Косіором. Восе¬ 
ни 1919 збройні сили внутр. контр¬ 
революції з допомогою Антанти 
знов активізували свої дії. Добро¬ 
вольча армія почала новий наступ 
на Москву на курсько-орловсько¬ 
му напрямі. Погіршилося станови¬ 
ще і на Сх. фронті, ускладнилась 
ситуація під Петроградом, де ар¬ 
мія ген. Юденича, перейшовши в 
кін. вересня в наступ, 16.X опини¬ 
лася на підступах до міста. На 
захист Петрограда було кинуто 
значні сили. В грудні війська Юде¬ 
нича було розгромлено й відкинуто 
на тер. Естонії. Допомога Петро¬ 
градові не ослабила уваги ЦК 
РКІІ(б) й особисто В. І. Леніна до 
Пд. йПд.-Сх. фронтів. До військ Пд. 
фронту прийшло по парт, мобіліза¬ 
ції бл. ЗО тис. комуністів і 10 тис. 
комсомольців. Під керівництвом 
В. І. Леніна було розроблено план 
розгрому Денікіна. 10.X 1919 рад. 
війська Пд. фронту перейшли в 
контрнаступ. Гол. удару рад. війсь¬ 
ка завдавали в напрямі Харків — 
Донбас — Ростов-на-Дону. В жовт¬ 
ні 1919 в результаті успішного здій¬ 
снення Орловсько-ІСромської опе¬ 
рації ударне угруповання Добро¬ 
вольчої армії оуло розгромлено. 
Рад. частини визволили Орел і Во¬ 
ронеж, 11.XII — Харків, 16.XII — 
Київ, 7.II 1920 — Одесу. 27.III 
1920 вони оволоділи останнім оп¬ 
лотом денікінців — Новоросійсь¬ 
ком. Але значне угруповання біло¬ 
гвардійців (35—40 тис.) встигло 
пробитися на пд. і закріпитися в 
Криму. В лютому частини Пд.-Зх. 
фронту завершили визволення 
Правобережної України, вийшов¬ 
ши на рубіж Коростень — Шепетів¬ 
ка — Проскурів (тепер м. Хмель¬ 
ницький) — р. Дністер. У квітні 
було визволено Дагестан, віднов¬ 
лено Рад. владу в Азербайджані. 
На поч. 1920 завершилася боротьба 
в Сибіру і на Пн. На тер. Далекого 
Сходу було створено Далекосхідну 
республіку. Для керівництва рад. і 
госп. будівництвом на визволеній 
тер. України 11.XII 1919 було ство¬ 
рено надзвичайний орган влади — 
Всеукраїнський революційний ко¬ 
мітет. Після визволення всієї тер. 
України відновили діяльність 
ВУЦВК і Раднарком. Проте мирна 
передишка тривала недовго. 25. IV 
1920 війська бурж.-поміщицької 
Польщі без оголошення війни на¬ 
пали на Країну Рад (див. Радян¬ 
сько-польська війна 1920). Для 
прикриття своїх агресивних планів 
правлячі кола Польщі використали 
укр. бурж. націоналістів, ватажок 
яких Петлюра уклав зрадницьку 
Варшавську угоду 1920. 6.У польс. 
війська захопили Київ. Рад. рес¬ 
публіка була змушена знову мобі- 
лізовувати свої сили для відсічі ін¬ 
тервентам. Конкретну програму 
дій було накреслено в тезах ЦК 
РКП(б) «Польський фронт і наші 
завдання», опублікованих 23^ 
1920. Проведено нові парт., ком¬ 
сомольські і профспілкові мобілі¬ 
зації. Важливу роль у мобілізації 
сил укр. народу на боротьбу проти 
інтервентів відіграв Четвертий 
Всеукраїнський з'їзд Рад (травень 
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1920). В травні за планом, розроб¬ 
леним під керівництвом В. І. Лені¬ 
на, війська Зх. і Пд.-Зх. фронтів 
розгорнули контрнаступ. 12.VI бу¬ 
ло визволено Київ (див. Київська 
операція 1920). На поч. липня рад. 
війська перейшли в рішучий нас¬ 
туп, розвиваючи гол. удар на 
Бялисток, Варшаву. На поч. серп¬ 
ня 1-а Кінна армія почала бої за 
Львів (див. Львівська операція 
1920). На визволеній тер. Сх. Га¬ 
личини було встановлено владу 
Рад1 (див. Галицька Соціаліс¬ 
тична Радянська Республіка). Про¬ 
те в серед, серпня 1920 польс. вій¬ 
ська, які одержали нову значну до¬ 
помогу від Антанти, перейшли в 
контрнаступ. Рад. війська змуше¬ 
ні були відступити. Однак, ос¬ 
кільки польс. правлячі кола не 
мали змоги продовжувати війну, 
вони, всупереч вимогам Антанти, 
12.Х 1920 підписали договір про 
перемир’я, а згодом — Ризький 
мирнии договір 1921. Згідно з цим 
договором Зх. Україна і Зх. Біло¬ 
русія відійшли до Польщі. 
У планах Антанти по підготовці 
нападу на Країну Рад у 1920 вели¬ 
ке місце відводилось очолюваним 
ген. Врангелем залишкам білогвар¬ 
дійських військ у Криму. 6.VI 
Врангель почав наступ на Пн. Тав- 
рію і до 24.VI захопив її. Виникла 
загроза Донбасові. Закінчення вій¬ 
ни з бурж.-поміщицькою Поль¬ 
щею створило умови для ліквідації 
врангелівщини. У вересні 1920 за 
рішенням ЦК РКП(б) організова¬ 
но самостійний Пд. фронт під ко¬ 
мандуванням М. В. Фрунзе. 28.Х 
рад. війська перейшли в наступ і 
31.Х розгромили осн. сили Вран- 
геля в Пн. Таврії, але частині біло¬ 
гвардійців удалося відійти в Крим. 
7—11.XI рад. війська в Перекопсь- 
ко-Чонгарській операції 1920 штур¬ 
мом здобули укріплення Перекоп- 
ського перешийку, переправились 
через Сиваш і 17.XI завершили виз¬ 
волення Криму. Рештки врангелів- 
ців евакуювалися до Туреччини. 
В листопаді 1920 рад. війська роз¬ 
громили 40-тисячну петлюрівську 
армію, рештки якої втекли в Поль¬ 
щу. В 1920 Червона Армія завер¬ 
шила вигнання інтервентів і сил 
націоналістичної контрреволюції з 
Серед. Азії, 1920 — на поч. 1921 — 
з Закавказзя, 1922 — з Далекого 
Сходу (див., зокрема, Волочаєвсь- 
кий бій 1922, Спаськ-Дальній). 
Рад. влада перемогла, довівши тим 
самим життєздатність нового держ. 
і сусп. ладу, перемогла тому, що 
ця війна була справедливою, вела¬ 
ся в інтересах широких нар. мас. 
Вирішальною умовою перемоги бу¬ 
ло керівництво Комуністичної пар¬ 
тії, яка завдяки ленінській соціаль¬ 
ній і нац. політиці згуртувала нав¬ 
коло себе трудящих усіх націй 
країни. «Тільки завдяки тому, що 
партія була на сторожі, що партія 
була якнайсуворіше дисциплінова¬ 
на, і через те, що авторитет партії 
об’єднував усі відомства й устано¬ 
ви, і на заклик, що його дав ЦК, як 
один ішли десятки, сотні, тисячі і 
кінець кінцем мільйони, і тільки 
через те, що нечувані жертви були 
принесені,— тільки через це чудо, 
яке сталося, могло статися. Тільки 
через це, незважаючи на дворазо¬ 
вий, триразовий і чотириразовий 

похід імперіалістів Антанти та ім¬ 
періалістів усього світу, ми спро¬ 
можні були перемогти» (Ленін В. І. 
Повне зібр. тв., т. 40, с. 230). 
Період іноз. воєнної інтервенції й 
громадян, війни став для народів 
Країни Рад, у т. ч. для укр. наро¬ 
ду, суворою школою політ, досві¬ 
ду, практичною перевіркою про¬ 
грам різних політ, партій. Трудя¬ 
щі України, як і трудящі ін. рад. 
республік, згуртувалися навколо 
Комуністичної партії, очолюва¬ 
ної В. І. Леніним. Комуністична 
партія забезпечила створення 
могутньої Червоної Армії, висуну¬ 
ла з середовища рад. народу!видат¬ 
них воєначальників, таких, як 
B. О. Антонов-Овсієнко, П. И. Ба- 
ранов,^В. К. Блюхер, С. М.Будьон- 
ний, Й. Й. Вацетіс, С. С. Востре- 
цов, П. Ю. Дибенко, Р. П. Ейде- 
ман, О. І. Єгоров, Д. П. Жлоба, 
C. С. Каменєв, В. С. Кіквідзе, 
Г. І. Котовський, М. Г. Кропив’ян- 
ський, М. В. Куйбишев, М. К. Ле- 
вандовський, О. Я. Пархомен- 
ко, В. М. Примаков, М. М. Туха- 
чевський, І. П. Уборевич, Я. Ф. 
Фабріціус, І. Ф. Федько, М. В. 
Фрунзе, В. І. Чапаєв, М. О. Щорс, 
Й. Е. Якір та ін. Політ, роботу в 
армії вели керівні парт, працівни¬ 
ки А. А. Андрєєв, А. С. Бубнов, 
К. Є. Ворошилов, С. І. Гусєв, 
Ф. Е. Дзержинський, Р. С. Зем¬ 
лячка, С. М. Кіров, С. В. Косіор, 
В. В. Куйбишев, А. І. Мікоян, 
О. Ф. Мясников, Г. К. Орджоні- 
кідзе, Г. І. Петровський, П. П. По- 
стишев, Й. В. Сталін та ін. Запо¬ 
рукою перемоги над силами контр¬ 
революції були міцний союз ро- 
бітн. класу й селянства, братерська 
взаємодопомога рад. республік, се¬ 
ред яких провідна роль належала 
Рос. Федерації. Перемогам Черво¬ 
ної Армії сприяли революц. бороть¬ 
ба трудящих капіталістичних країн 
і виступи міжнар. пролетарі¬ 
ату проти інтервенції під лозун¬ 
гом <Руки геть від Росії>. Пере¬ 
мога Рад. д-ви в громадян, війні 
зміцнила завоювання Великої 
Жовтн. соціалістич. революції, що 
поклала початок ері переходу від 
капіталізму до соціалізму в усьому 
світі. Іл. див. на окрем. арк., с. 
448—449. Карту див. на окремому 
аркуші, с. 176—177 

Літ.: Ленін В. 1. Повне зібрання тво¬ 
рів, т. 35—42; Ленин В. И. О защите 
социалистического отечества. М., 1975; 
Ленін В. І. Про Україну, ч. 1—2. К., 
1977; Коммунистическая партия Совет- 
ского Союза в резолюциях и решениях 
сьездов, конференций и пленумов 
ЦК, т. 2. М., 1970; Комуністична 
партія України в резолюціях і рішен¬ 
нях з'їздів, конференцій і пленумів 
ЦК, т. 1. К., 1976; Історія Комуніс¬ 
тичної партії Радянського Союзу, т. З, 
кн. 2. К., 1970; Нариси історії Кому¬ 
ністичної партії України. К., 1977; 
Из истории гражданской войньї в 
СССР. Сборник документов и матери- 
алов, т. 1—3. М., 1960—61; Гражданс- 
кая война на Украине. 1918—1920. 
Сборник документов и материалов, 
т. 1—3. К., 1967; История гражданс¬ 
кой войньї в СССР, кн. 1—5. М., 
1937—60; Українська РСР в період 
громадянської війни 1917 — 1920 рр., 
т. 1—3. К., 1967—70; Історія Україн¬ 
ської РСР, т. 5. К., 1977; Бабій Б. М. 
Місцеві органи державної влади 
Української РСР в 1917 — 1920 рр. 
К., 1956; Кондуфор Ю. Ю. Укрепле- 
ние союза рабочего класса и крестьян- 
ства на Украине в период гражданской 

войньї. К., 1964; Супруненко Н. И. 
Очерки истории гражданской войньї и 
иностранной военной интервенции на 
Украине (1918—1920). М., 1966; Спи- 
рин Л. И. Классьі и партии в гражданс¬ 
кой войне в России (1917—1920 гг.). 
М., 1968; Гринишин Д. М. О военной 
деятельности В. И. Ленина. К., 1970; 
Крах первого нашествия империалис- 
тов наОграну Советов. М., 1973; Ли- 
пицкий С. Воєнная деятельность ЦК 
РКП(б). 1917—1920. М., 1973; Голин- 
ков Д. Крушение антисоветского под- 
полья в СССР (1917—1925 гг.). М., 
1975; Боротьба за владу Рад на Украї¬ 
ні. К., 1977; В борьбе за власть Сове¬ 
тов на Украине. К., 1977; Кузьмин 
Г. В. Разгром интервентов и белогвар- 
дейцев в 1917 — 1922 гг. М., 1977; 
Мельниченко В. Ю. Діяльність іно¬ 
земних комуністичних груп на Украї¬ 
ні. 1918-1920. К., 1977; Курас И. Ф. 
Торжество пролетарского интернацио- 
нализма и крах мелкобуржуазньїх 
партий на Украине. К., 1978; Советс- 
кая страна в период гражданской вой¬ 
ньї 1918—1920. Библиографический 
указатель документальних публика- 
ций. М., 1961; Герой Октября и граж¬ 
данской войньї (1917 — 1922 гг.). Ре- 
комендательньїй указатель литерату- 
рьі. М., 1974. М. /. Супруненко. 

«ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА У 
ФРАНЦІЇ» — твір К. Маркса, в 
якому на основі всебічного аналізу 
досвіду й історичного значення Па¬ 
ризької комуни 1871 розвинуто 
вчення про класи і класову бороть¬ 
бу, революцію, державу та дикта¬ 
туру пролетаріату. Написано у 
квітні—травні 1871, надруковано в 
червні 1871 в Лондоні. В «Г. в. у Ф.» 
розкрито класову природу бурж. 
держ. влади, яка є знаряддям гноб¬ 
лення трудящих, поневолення пра¬ 
ці капіталом. Тому «робітничий 
клас не може просто оволодіти 
готового державною машиною і пус¬ 
тити її в хід для своїх власних 
цілей» (Маркс К. і Енгельс Ф. 
Твори, т. 17, с. 330). Комуна під¬ 
твердила зроблений К. Марксом 
ще 1852 в праці «Вісімнадцяте 
брюмера Луї Бонапарта> висно¬ 
вок про необхідність зламу проле¬ 
таріатом бурж. держ. машини. 
Революція паризького пролетаріа¬ 
ту зламала старий, бурж. держ. 
апарат і зробила спробу створити 
новий держ. апарат на засадах ви¬ 
борності й відповідальності уря¬ 
довців перед народом, чим по¬ 
клала початок пролет. демократії. 
Паризька комуна була першою, 
хоч і недостатньо розвиненою 
істор. формою диктатури пролета¬ 
ріату. За висловом К. Маркса, «во¬ 
на була, по суті справи, урядом ро¬ 
бітничого класу, результатом бо¬ 
ротьби продуктивного класу проти 
класу привласнюючого; вона була 
відкритою, нарешті, політичною 
формою, при якій могло відбутись 
економічне визволення праці» (там 
же, с. 336). 
Паризька комуна була першою ре¬ 
волюцією, в якій пролетаріат 
було відкрито визнано єдиним 
класом, здатним до сусп. ініціа¬ 
тиви. Вона певним чином поєдну¬ 
вала інтернаціональне і національ¬ 
не в класовій боротьбі пролетаріа¬ 
ту. Аналізуючи конкретні заходи 
Комуни, її сильні й слабкі сторони 
та помилки, К. Маркс показав, що 
в умовах іноземної інтервенції ли¬ 
ше пролетаріат продемонстрував 
зразки справжнього патріотизму, а 
буржуазія зрадила нац. інтереси і 
в ім’я егоїстичних, вузькокласових 
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цілей пішла на зговір з ворогом. 
Ідеї К. Маркса про класи й класову 
боротьбу, революцію, державу та 
диктатуру пролетаріату, висунуті в 
«Г. в. у Ф.», були далі розвинуті 
В. І. Леніним у його працях <Дві 
тактики соціал-демократії в де¬ 
мократичній революцій, <Держа¬ 
ва і революція>> «Про державу» 
тощо. Книгу К. Маркса рос. мо¬ 
вою вперше опубліковано 1871 в 
Цюріху, укр. мовою — 1925 в 
Харкові. 
Видання: Маркс К. Громадянська 
війна у франції. Маркс К. і Енгельс 
Ф. Твори, т. 17. В. І. Куценко 

ГРОМАДЯНСЬКІСТЬ — усвідом¬ 
лення кожним громадянином 
своїх прав і обов’язків щодо дер¬ 
жави, суспільства, певного класу, 
почуття відповідальності за їхнє 
становище. Г. завжди має класовий 
характер і є важливою рисою мо¬ 
рального обличчя людини. За со¬ 
ціалізму Г. обумовлена спільністю 
інтересів соціалістичної д-ви та її 
громадян, єдністю реальних прав 
і свобод громадян з їхніми обов’яз¬ 
ками й відповідальністю перед сус¬ 
пільством. Г. становить істотну ри¬ 
су соціалістичного способу жит¬ 
тя. Формування почуття Г.— важ¬ 
ливе завдання комуністичного ви¬ 
ховання. Б. О. Рутковський. 
ГРОМАШевСЬКИИ Лев Васи- 
льович [н. 1 (13).Х 1887, м. Микола¬ 
їв] —укр. радянський епідеміолог, 
акад. АМН СРСР (з 1944), засл. 
діяч науки УРСР (з 1957), Герой 
Соціалістичної Праці (1967). 
Член КПРС з 1905. Закінчив мед. 
ф-т Новоросійського ун-ту в Оде¬ 
сі. Учень Д. К. Заболотного. 
Брав участь у революц. русі, за 
знав переслідування з боку ца¬ 
ризму. В 1918—28 працював в 
Одес. мед. ін-ті (асистентом, про¬ 
фесором, зав. кафедрою епідеміо¬ 
логії, ректором); 1928—51 — ди¬ 
ректором ряду ін-тів епідеміо¬ 
логії і мікробіології; 1951—63 — 
зав. кафедрою епідеміології Київ, 
мед. ін-ту. Праці — з питань епі¬ 
деміології висипного та черевного 
тифі в, дизентерії, інфекційного ге¬ 
патиту, холери та ін.; розробив 
класифікацію інфекційних хвороб 
тощо. Нагороджений орденами Ле¬ 
ніна, Жовтневої Революції, 2 ін. 
орденами, медалями. 
ГРОМЙКА (Громека) Михайло 
(р. н. невід.— 1651, Корсунь, тепер 
м. Корсунь-Шевченківський Чер¬ 
кас. обл.) — білоцерківський пол¬ 
ковник (1649—51). Походив з дріб¬ 
ної укр. шляхти. Служив у реєст¬ 
ровому війську. На поч. визволь¬ 
ної війни українського народу 
1648—54 перейшов на бік пов¬ 
станських військ. Брав участь у 
Корсунській, Зборівській, Берес¬ 
тецькій битвах. Після підписання 
Білоцерківського договору 1651 Г. 
керував складанням нового козац. 
реєстру. Вбитий козаками під час 
заворушення, спрямованого проти 
скорочення козац. реєстру та пере¬ 
творення виписних козаків на 
кріпаків. 
ГРОМЙКО Андрій Андрійович 
[н. 5 (18).УІІ 1909, с. Старі Гро- 
мики, тепер Вєтковського р-ну 
Гом. обл.] — рад. держ. і парт, ді¬ 
яч, дипломат, двічі Герой Соці а лі- 
стич. Праці (1969, 1979). Член 
КПРС з 1931. Доктор екон. наук. 

Н. в сім’ї селянина-бідняка. В 
1932 закінчив Мінський екон. ін-т. 
У 1936—39 — старший наук, спів¬ 
робітник Ін-ту економіки АН 
СРСР. З 1939 — зав. Відділом 
амер. країн Наркомату закордон¬ 
них справ СРСР, радник посольст¬ 
ва СРСР у США; з 1943 — посол 
СРСР у США і одночасно послан¬ 
ник у Республіці Куба; з 1946 — 
постійний представник СРСР у Ра¬ 
ді Безпеки ООН і одночасно заст. 
міністра, 1949—52 — перший заст. 
міністра закорд. справ СРСР. 
З червня 1952 — посол СРСР у 
Великобританії, з квітня 1953 — 
перший заст. міністра, з лютого 
1957 — міністр закорд. справ 
СРСР. Очолював делегації СРСР 
на конференції в Думбартон-Оксі 
по створенню ООН (1944) і на се¬ 
сіях Ген. Асамблеї ООН. Учасник 
Кримської та Потсдамської кон¬ 
ференцій 1945, нарад Політ, кон¬ 
сультативного к-ту країн — учас¬ 
ниць Варшавського Договору, ін. 
міжнар. конференцій і нарад. Ав¬ 
тор наук, праць з питань міжнар. 
відносин, голова комісії по видан¬ 
ню дипломатичних документів при 
М-ві закорд. справ СРСР. Канди¬ 
дат у члени ЦК КПРС з 1952, член 
ЦК КПРС з 1956. Член Політбюро 
ЦК КПРС з квітня 1973. Депутат 
Верховної Ради СРСР 2-го і 
5—10-го скликань. Нагороджений 6 
орденами Леніна, іншими орде¬ 
нами, медалями. 
ГРОМІЙЧУК Пелагея Тимофіїв- 
на [н. 28.Х (10.XI) 1916, с. Клино¬ 
ве, тепер Голованівського р-ну 
Кіровогр. обл.] — новатор с.-г. ви¬ 
робництва, Герой Соціалістичної 
Праці (1958). Член КПРС з 1956. 
Понад 40 років працювала ланко¬ 
вою колгоспу ім. XX з’їзду КПРС 
(с. Клинове). Очолювана Г. лан¬ 
ка щороку вирощувала по 400— 
700 ц/га цукр. буряків. Делегат 
XXII з’їзду КПРС та XX, XXI і 
XXIV з’їздів Компартії України. 
Депутат Верховної Ради УРСР 
4—8-го скликань. Нагороджена З 
орденами Леніна, орденом Жовтне¬ 
вої Революції, медалями. 

І. Г. Братченко. 

ГРОМ-МАЗНИЧЄВСЬКИЙ Лео- 
нід Гнатович (н. 18.III 1929, Київ) 
— український радянський вчений 
у галузі с.-г. техніки, чл.-кор. 
ВАСГНІЛ (з 1972). Член КПРС з 
1975. Закінчив Київ, політех. ін-т 
(1952). В 1952—60 — конструктор 
Київ, мотоциклетного з-ду. З 1960 
— наук, співробітник, з 1967 — 
зав. лабораторією, з 1970 — зав. 
відділом автоматизації мобільних 
с.-г. агрегатів Укр. н.-д. ін-ту ме¬ 
ханізації і електрифікації с. г. 
З 1972 — заст. голови Президії 
Пд. відділення ВАСГНІЛ. Праці з 
питань застосування об’ємних гід- 
ропередач у тракторах і автомати¬ 
зації управління режимами робо¬ 
ти машинно-тракторних агрегатів. 

„ С. М. Козирєв. 
ГРОМНЙЦЬКИИ Петро Федоро¬ 
вич [1803 — 31.У(12.УІ) 1851, Ір¬ 
кутськ] — декабрист. За поход¬ 
женням дворянин Пенз. губ. Слу¬ 
жив у Старокостянтинові поручи¬ 
ком Пенз. полку. На поч. 1824 
вступив до Товариства об’єднаних 
слов’ян, став одним з найактивні¬ 
ших його діячів, а незабаром — 
заст. голови т-ва. Брав участь у 

підготовці збройного виступу, але 
під час Чернігівського полку пов¬ 
стання виявив нерішучість. За¬ 
арештований і засуджений до 
20-річної каторги й довічного за¬ 
слання в Сибіру. Каторгу відбу¬ 
вав на Нерчинськлх рудниках 
(з 1827). У 1835 переведений в 
с. Більське Ірк. губ. на поселення. 
В 1842 за розповсюдження тво¬ 
рів декабриста М. С. Луніна Г. 
вдруге заарештовано і віддано 
під особливий нагляд поліції. 
ГРбМОВ Михайло Михайлович 
[н. 12 (24).ІІ 1899, Твер, тепер м. 
Калінін] — рад. військовий діяч, 
генерал-полковник авіації (1944), 
Герой Рад. Союзу (1934), засл. 
льотчик СРСР, професор (1937). 
Член КПРС з 1941. В Рад. Армії 
з 1918. Учасник громадян, війни. 
Після її закінчення — льотчик- 
інструктор, льотчик-випробувач. У 
1934 встановив світовий рекорд да¬ 
льності (12 тис. км). У липні 1937 
разом з А. Б. Юмашевим і С. О. 
Даниліним здійснив переліт Моск¬ 
ва — Пн. полюс — США. В 1940— 
41 — нач. льотно-дослідного ін-ту. 
В 1942—45 — командир авіадиві¬ 
зії, команд. ВПС Калінінського 
фронту, 3-ю і 1-ю повітр. арміями, 
нач. Гол. управління бойової під¬ 
готовки фронтової авіації. Згодом 
— на відповідальній роботі в Рад. 
Армії, в М-ві авіац. пром-сті. З 
1955 — в запасі. Нагороджений З 
орденами Леніна, 4 орденами Чер¬ 
воного Прапора, ін. орденами, ме¬ 
далями. 
ГРбМОВА Уляна Матвіївна (3.1 
1924, с-ще Первомайка, тепер у 
складі с-ща Верхньої Краснянки 
Краснодонського р-ну Вороши- 
ловгр. обл. — 15.1 1943) — комсо- 
молка-підпільниця, Герой Рад. 
Союзу (1943, посмертно). У вересні 
1942, під час нім.-фашист, окупа¬ 
ції, організувала в своєму с-щі 
комсомольську підпільну групу, 
яка ввійшла до складу < Молодої 
гвардії>. Стала членом штабу цієї 
орг-ції. Г. було заарештовано геста¬ 
по і після катувань кинуто в шурф 
Красно донської шахти >6 5. 
ГРОМОКЛІЯ — річка в Кіровогр. 
і Микол, областях УРСР, права 
притока Інгулу (бас. Пд. Бугу). 
Довж. 102 км, площа бас. 1545 км3. 
Рівнинна, має широку долину. Ви¬ 
користовують для зрошування. 
ГРбНДСЬКИИ (Сгопбзкі, Сп*сІ2- 
кі) Самуель (р. н. невід., Галичи¬ 
на — п. бл. 1672) — дипломат на 
службі в Польщі, Швеції і Тран¬ 
сільванії, історик. Н. в родині 
шляхтича. Восени 1655 супроводив 
польс. посла Любовицького під час 
його переговорів з Б. Хмельниць¬ 
ким. Перейшовши до шведів під 
час польс.-швед, війни 1655—60, 
Г. 1656 їздив у Чигирин до Б. Хме¬ 
льницького з листами від короля 
Карла X Густава. В липні 1657 від 
імені князя Трансільванії Дєрдя 
II Ракоці вів переговори з А. Жда- 
новичем. Автор «Історії козацько- 
польської війни» (опублікував 
К. Коппі 1789 в Пепггі), що є цін¬ 
ним джерелом з політ, історії Ук¬ 
раїни 1648—72. 
ГРбН ІН ГЕН — місто на Пн. Нідер¬ 
ландів, адм. центр провінції Гро- 
нінген. Вузол з-ць і автошляхів, 
порт на судноплавних каналах. 
170,9 тис. ж. (1972). Підприємства 
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О. А. Гроссгейм. 

Ж. Грос. З ілюстрацій 
До творів Р.-М. Ріль- 
ке. Туш. 1923. 

Гровяюса півмісяцева. 

металообр., хім., поліграф., харч, 
(гол. чин. цукрової пром-сті). В 
районі Г.— добування газу. Ун-т 
(з 1614), вища с.-г. школа. Відо¬ 
мий з 11 ст. 
«ГРОНО» — літературно-мистець¬ 
кий збірник творів письменни¬ 
ків, що належали до літ. групи 
«Гроно». Вийшов у Києві в листо¬ 
паді 1920. У зб. вміщено поезії, 
оповідання, критичні статті В. По¬ 
ліщука, М. Терещенка, Д. Загула, 
П. Филиповича, М. Любченка 
(Кость Котко), Г. Косинки, Ю. 
Меженка та ін. Група «Г.» (1920— 
21) в цілому стояла на революц. 
позиціях, проголошувала, що мис¬ 
тецтво повинне бути зрозумілим 
для пролет. мас. Свій худож. ме¬ 
тод «Г.» визначало як середнє між 
імпресіонізмом і футуризмом. Різ¬ 
норідна за складом, група «Г.» роз¬ 
палася. А. А. Тростянецький. 
ГРОНДНКА (ВоІгусЬіиш) — не¬ 
великі трав’янисті кореневищні 
рослини род. вужачкових класу 
папоротевидних. Неплідна части¬ 
на листка перисто-розсічена; плід¬ 
на — волотисто-розгалужена, спо¬ 
рангії розміщені на її гілочках у 
два ряди. 34 види в помірній смузі 
Пн. півкулі. В УРСР — 4 види, 
найбільш пошир. Г. півміся- 
ц е в а, або ключ-трава (В. 
Іипагіа), іГ. віргінська (В. 
уіг§іпіапиш). Трапляється в лісах, 
серед чагарників, на луках. 
ГРбПІУС (Сгоріиз) Вальтер 
(18.V 1883, Берлін—5.VII 1969, 
Бостон, Массачусетс, СІЛА) — ні¬ 
мецький архітектор і теоретик арн 
хітектури. Навчався в Мюнхені 
(1903—05) й Берліні (1907). Засн. 
(1919) худож.-технічну школу 
«Баугауз», яка зробила визначаль¬ 
ний вплив на розвиток функціона¬ 
лізму. Споруди Г.— в Німеччині 
— ф-ка «Фагус» у м. Альфельді 
(1911—14), будинок «Баугауз» в 
м. Дессау (1925—26). З 1928 Г. 
розробляв проблему масового 
житл. будівництва (робітниче міс¬ 
течко Сіменс, Берлін, 1929). Зро¬ 
бив конкурсні проекти театру ма¬ 
сових дій у Харкові (1930) і Па¬ 
лацу Рад у Москві (1931). В 1934 
емігрував з фашист. Німеччини 
до Великобританії, 1937 переїхав 
до СІЛА, де 1945 організував твор¬ 
чий колектив, з яким проектував 
комплекси споруд Гарвардського 
ун-ту в Кембріджі (1949—50), 
ун-т у в Багдаді (1960—69) та ін. 
ГРбППЕР (Сгоррег) Уїльям (н. 
З.ХИ 1897, Нью-Йорк) — амери¬ 
канський художник. Навчався в 
Дж. Беллоуза. Працював у галузі 
книжкової ілюстрації, карикатури 
й монументального живопису. В 
своїх творах виступив проти соці¬ 
ального гноблення, фашизму, ра¬ 
сової дискримінації («Країна зо¬ 
лота», 1927; серії на теми громадян, 
війни в Іспанії, 1936—39; «Лідіце», 
1943, та ін.). Ряд творів присвятив 
Рад. Союзові. 
ГРОС (Сго52) Жорж [справж. ім’я 
га прізв.— Георг Еренфрід (ЕЬгеп- 
1’гіеа); 26. VII 1893, Берлін — 6.VII 
1959, Зх. Берлін] — німецький ху¬ 
дожник. Член Компартії Німеччи¬ 
ни з 1918. В 1909—11 навчався в 
Дрезденській АМ, 1911—13 — в 
Берлін, художньо-пром. школі. У 
своїх творах, виконаних переважно 
в експресіоністичній манері, пока¬ 

зав жорстокість буржуазії, злиден¬ 
ність життя народу, зростаючу сві¬ 
домість робітників (графічні цик¬ 
ли «Обличчя пануючого класу», 
1921; «Се людина», 1922; «Розплата 
прийде!», 1922—23, та ін.). В 
1932—59 жив у СІЛА, де створив 
ряд соціально-критичних картин 
(«Мир», 1946). 
ГРОСМЕЙСТЕР (нім. Огоршеіз- 
Іег, букв.— великий майстер) — 1) 
Глава духовно-лицарського ордену, 
великий магістр у католицькій 
церкві. 2) Найвище спортивне зван¬ 
ня з шахів і шашок. Присуджує¬ 
ться міжнар. федераціями. Звання 
«гросмейстер СРСР» запроваджено 
1935 і вперше присуджено М. М. 
Ботвиннику. В 1949 Міжнар. ша¬ 
ховою федерацією (ФІДЕ, засн. 
1924) запроваджено звання «між¬ 
народний гросмейстер». У 1948 
встановлено звання міжнародний 
Г. Всесвітньої федерації шашок. 
ГРОССГЕЙМ Олександр Альфон- 
сович [23.11 (6.III) 1888, с. Лихівка, 
тепер смт Дніпроп. обл.— 4.XII 
1948, Ленінград] — рад. ботанік, 
акад. АН СРСР (з 19^6), акад. АН 
Аз. РСР (з 1945). З 1934 — зав. 
кафедрою Азерб. ун-ту в Баку. 
Організатор і директор Бот. ін¬ 
ституту АН Аз. РСР (1936—47). 
З 1947 — зав. кафедрою Ленінгр. 
ун-ту і зав. сектором у Бот. ін-ті 
АН СРСР. Праці Г. присвячені 
флорі й географії вищих рослин 
Кавказу та систематиці рослин. Г. 
описав багато нових видів рослин, 
запропонував оригінальну філо¬ 
генетичну систему покритонасін¬ 
них. Нагороджений орденом Трудо¬ 
вого Червоного Прапора і медаля¬ 
ми. Держ. премія СРСР, 1948. 
Літ.: Александр Альфонсовия Грос¬ 
сгейм. Материальї к биобиблиографии 
учених СССР. М.—Л., 1953. 
ГРОССМАН Василь Семенович 
[29.XI (12.XII) 1905, Бердичів — 
14.ІХ 1964, Москва] — російський 
рад. письменник. Закінчив Моск. 
ун-т (1929). Жив і працював на 
Донбасі. Перша повість «Глюкауф» 
(1934) — з життя рад. шахтарів. 
Роман «Степан Кольчугін»(2 кн., 
1937—40) — про більшовицьке під¬ 
пілля Донбасу в передреволюц. ро¬ 
ки. Під час Великої Вітчизн. вій¬ 
ни Г.— військ, кореспондент. Ав¬ 
тор зб. оповідань «Роки війни» 
(1945), роману «За справедливу 
справу» (1952, незакінч.)і лірично¬ 
го щоденника— нарису про поїздку 
до Вірменії «Добро вам!» (1965). 
Нагороджений орденом Червоного 
Прапора, ін. орденами, медалями. 
Те.: Степан Кольчугин, кн. 1—2. М., 
1966; Добро вам! М., 1967; У к р. 
п е р е к л.— Народ безсмертний. К.. 
1945. 

В. Гропіус. Будинок «Баугауз» в 
Дессау. 1925—26. 

ГРОССУ Семен Кузьмич (н. 18. 
III 1934, с. Новоселівка Саратсько- 
го р-ну Одес. обл.) — державний і 
парт, діяч Молд. РСР. Член КПРС 
з 1961. Н. в сел. сім’ї. В 1959 за¬ 
кінчив Кишинівський с.-г. інсти¬ 
тут. У 1959—64 працював агроно¬ 
мом, головою колгоспу в Молд. 
РСР. Кандидат екон. наук. У 1964 
—67 — нач. Суворовського район¬ 
ного виробничого управління с. г. 
Молд. РСР. У 1967—70 — перший 
секретар Кріулянського райкому 
партії, 1970—76 — секретар ЦК 
КП Молдавії. З вересня 1976 — 
Голова Ради Міністрів Молд. 
РСР, міністр закорд. справ. Депу¬ 
тат Верховної Ради СРСР 6—7, 
10-го скликань. Нагороджений ор¬ 
деном Леніна, ін. орденами. 
ГРОСУЛДР (від лат. дго55и1агіа — 
агрус) — мінерал класу силіка¬ 
тів, групи гранатів. Са3АІ2[5Ю4]з. 
Сингонія кубічна. Густ. 3,53—3,60. 
Твердість 7—7,5. Безбарвний або 
зеленуватий. Блиск скляний. В 
СРСР Г. є на Уралі, в Якутії. Ви¬ 
користовують у ювелірній справі. 
ГРОТ Микола Якович [18(30).ІУ 
1852, Хельсінкі — 23.У (4. VI) 
1899] — російський психолог і фі¬ 
лософ-ідеаліст. Син Я. К. Грота. 
Працював на Україні: з 1876 — 
професор Ніжинського істор.-філо¬ 
логічного ін-ту, з 1883 — Новоро¬ 
сійського ун-ту (в Одесі). З 1886 — 
професор Моск. ун-ту, голова 
Моск. психологічного т-ва (з 1888), 
перший редактор журн. «Вопросм 
философии и психологии» (з 1889). 
На ранніх психологічних працях 
Г. позначився вплив рефлекторної 
теорії І. М. Сєченова. Для світогля¬ 
ду Г. характерна еволюція від по¬ 
зитивізму до відвертого ідеалізму 
та богошукання. 
ГРОТ Яків Карлович [15(27).ХІ1 
1812, Петербург — 24.У (5. VI) 
1893, там же] — російський філо¬ 
лог, академік (з 1858), віце-прези¬ 
дент ІІетерб. АН (з 1889). Профе¬ 
сор Гельсінгфорського ун-ту (1840 
—52), Петерб. ліцею (1852—62). 
Праці — з історії швед, і фін. л-р, 
рос. мови й л-ри. «Російський пра¬ 
вописом» (1885) Г. встановив норми 
рос. правопису, який діяв (з дея¬ 
кими змінами) до 1918. Автор до¬ 
сліджень про В. Жуковського, 
І. Крилова, О. Пушкіна та ін. 
ГРбТГЕР (Сгои§ег) Артур (11.XI 
1837, Оттиньовіце, тепер с. Отине- 
вичі Жидачівського р-ну Львів, 
обл.— 13.XII 1867, Амелі-ле-Бен, 
Франція)—польський художник, 
представник романтизму. Навчав¬ 
ся в Ю. Коссака у Львові (1848— 
52), в Краківській школі красних 
мистецтв (1852—54) і Віденській 
АМ (1855—58). Здобув визнання 
патріотичними циклами малюнків 
(«Варшава І», 1861; «Варшава II», 
1862; «Подонія», 1863), присвяче¬ 
ними нац.-визвольній боротьбі та 
польському повстанню 1863. Ство¬ 
рив цикли «Літуанія» (1864—66) й 
«Війна» (1866—67). Автор істор. і 
жанрових картин. 
Літ.: Рисіаіа — Ра\уіо\узка 1. Агіиг 
Огоіібег. Тогиіі. 1962. 
ГРйТЕВОЛЬ (Сго1є\уоіі1) Отто 
(11.III 1894, Брауншвейг—21.IX 
1964, Берлін) — діяч німецького 
робітн. руху, держ. діяч НДР, 
тричі Герой Праці НДР (1954,1959, 
1964). З 1912 — член С.-д. партії 
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Німеччини (СДПН), з 1918 — Не¬ 
залежної с.-д. партії, з 1922 — 
СДПН. У 1925—33 — депутат 
рейхстагу від СДПН. Після захоп¬ 
лення влади нацистами (1933) вів 
активну антифашист, діяльність; 
1938 і 1939 був ув’язнений. У 1945— 
голова Центр, правління СДПН. 
Брав активну участь в об’єднанні в 
Сх. Німеччині 1946 СДПН з КПН. 
З часу об’єднавчого з’їзду — член 
Центр, секретаріату правління, з 
1949 — Політбюро ЦК Соціаліс¬ 
тичної єдиної партії Німеччини 
(СЄПН). У 1948—49 — голова 
Нім. нар. ради. З 1949 — прем’єр- 
міністр НДР. З 1960 одночасно — 
один із заступників голови Держ. 
ради НДР. Нагороджений орде¬ 
ном Леніна. 
ГРОТбСК (італ. §гоПе5со, від §го£- 
са — печера, грот) — один із видів 
художньої (переважно сатиричної) 
типізації в літературі й мистецт¬ 
ві, який грунтується на фантастич¬ 
но-карикатурному зміщенні реаль¬ 
них життєвих співвідношень і кон¬ 
трастах, різкій деформації зовн. 
правдоподібності речей і явищ, не¬ 
сподіваному поєднанні трагічного й 
комічного, сарказму і гумору. Тер¬ 
мін «гротеск» походить від назви 
химерних орнаментів, які знайшов 
Рафаель зі своїми учнями при 
розкопках античних споруд у Ри¬ 
мі, що тоді мали вигляд підземних 
гротів. Г. широко користувалися в 
своїх сатиричних творах Ф. Раб- 
ле, Дж. Свіфт, А. Франс, Б. 
Брехт, М. Гоголь (напр., «Ніс»), 
Т. Шевченко, І. Франко, Остап 
Вишня, Я. Галан та ін. 

В. Д. Тимченко. 

ГРбТЕФЕНД (СгоІеГепсІ) Георг- 
Фрідріх (9.VI 1775, Мюнхен —15. 
XII 1853, Ганновер) — німецький 
філолог. Учитель гімназій у Гет¬ 
тінгені й Франкфурті-на-Майні, 
1821—49 — директор ліцею в Ган¬ 
новері. Заклав основи дешифруван¬ 
ня клинопису (перший 1802 про¬ 
читав напис, зроблений давньопер¬ 
ським клинописом). Досліджував 
й італьські мови. 
ГРбФА — гірська вершина в Кар¬ 
патах Українських на гірському 
масиві Зовнішні Горгани, в межах 
Івано-Франківської обл. УРСР. 
Вис. 1752 м. Має конічну форму. 
На схилах — кам’яні розсипища 
(«горгани»), нижче — лісова рос¬ 
линність (бук, дуб, смерека, яли¬ 
на тощо). 
ГРОХбЛЬСЬКІ (СгосіюІ5кі)— ро¬ 
дина ПОЛЬСЬКИХ ПОМІЩИКІВ. У 18 ст. 
обіймали керівні посади в Речі 
Посполитій. Мали значні володін- 

У. Гроппер. Сенат. 1935. Музей су¬ 
часного мистецтва. Нью-Йорк. 

ня на Правобережній Україні і в 
Сх. Галичині. Найвідоміший з 
Г.— Казимир (1815 — 10.XII 
1880) — політ, діяч Австрії (з 
1867 — Австро-Угорщина). З 1861 
— член галицького сейму й австр. 
парламенту (рейхсрату), з 1871 — 
міністр у справах Галичини. Захи¬ 
щав інтереси польс. поміщиків, 
проводив лінію на ополячування 
укр. населення в Галичині, 
грбхот — пристрій для меха¬ 
нічного сортування сипких (куско¬ 
вих) матеріалів за крупністю час¬ 
тинок. Розрізняють Г. нерухомі й 
рухомі. Осн. частинами нерухомих 
Г. (колосникових, дугових, коніч¬ 
них) є нерухоме похиле (кут нахи¬ 
лу не менший за 50°) сито та прист¬ 
рій, яким воно кріпиться. В рухо¬ 
мих (найефективніших) Г. (бара¬ 
банних, хитних, вібраційних — 
мал., напіввібраційних) з одним 
або кількома ситами є й механізм, 
що надає ситам руху. Грохотами 
розділяють на фракції вугілля, ру¬ 
ду, щебінь тощо, а також зневод¬ 
нюють матеріали (напр., збагачене 
вугілля). 
ГРбЦІЙ (Сгоііиз) Гуго де Гроот 
(10.ІУ 1583, Делфт — 28.VIII 1645, 
Росток, тепер НДР) — голландсь¬ 
кий юрист, філософ та історик, 
держ. діяч; один із засновників 
бурж. теорії природного права й 
науки міжнар. права. Н. в сім’ї 
вченого. Автор багатьох творів, 
зокрема «Вільне море» (1609), «Про 
право війни і миру» (1625; в СРСР 
повністю опубліковано рос. мо¬ 
вою 1956), в яких розглядав заг. 
проблеми д-ви і права, захищав 
принцип свободи морів, висту¬ 
пав за заборону несправедливих 
воєн тощо. 
ГРОШ Сергій Іванович [н. 22.XI 
(5.XII) 1911, с. Бражниці, тепер 
Полонського р-ну Хмельн. обл.] — 
український рад. живописець, 
засл. діяч мист. УРСР (з 1968). 
Член КПРС з 1944. В 1947 закінчив 
Київ, художній ін-т, де навчався у 
Ф. Кричевського і К. Трохименка. 
Працює в галузі тематичної карти¬ 
ни й пейзажу. Твори: «Сталь і тро¬ 
янди» (1951), «Дружба» (1952), 
«Ленінський « парламентарій» 
(1957), «Олекса Довбуш» (1960), 
«Назустріч волі» (повернення 
Т. Шевченка з заслання, 1964), 
«Осінь у Пороніні» (1970), «Море 
в полудень» (1977). Нагороджений 
орденом «Знак Пошани», ме¬ 
далями. Іл. с. 186. 
ГРбШІ — особливий товар, що ви¬ 
конує роль загального еквівален¬ 
та, в якому виражається вартість 
усіх інших товарів. Г. виникли сти¬ 
хійно в процесі тривалого розвитку 
товарного виробництва і обміну 
товарами. На ранній стадії, коли 
обмін мав випадковий характер, 
продукти обмінювались безпосеред¬ 
ньо один на інший. Пізніше роль 
еквівалента виконували товари, які 
найчастіше вступали в обмін —ху¬ 
доба, хутро, зерно, метали тощо. 
На більш розвинутій стадії обмін 
товарами виходить за рамки місце¬ 
вих ринків і роль загального екві¬ 
валента закріплюється за одним 
певним товаром, що стає грош. то¬ 
варом, виконує роль Г. З розвитком 
капіталізму, коли товарне вироби, 
набуло заг. характеру, всі товари. 

що виступали як Г., були поступово 
витіснені золотом завдяки таким 
його властивостям, як висока вар¬ 
тість, портативність, однорідність, 
подільність, схоронність. Г., виді¬ 
лившись із світу товарів, збері¬ 
гають товарну природу. Але вони 
є специфічним товаром, що проти¬ 
стоїть всім ін. і монопольно вико¬ 
нує роль заг. еквівалента. Як і 
кожний товар, Г. мають вартість і 
споживну вартість. Вони висту¬ 
пають як безпосереднє й заг. вті¬ 
лення сусп. праці. Конкретна пра¬ 
ця, що міститься в грош. товарі, є 
заг. формою прояву абстрактної, 
загальнолюдської праці. Кожний 
звичайний товар виступає як особ¬ 
лива споживна вартість, тобто мо¬ 
же задовольняти лише певну, оди¬ 
ничну потребу. Споживна вартість 
Г. полягає в їхній здатності 
безпосередньо обмінюватися на всі 
товари і таким чином задовольня¬ 
ти будь-які потреби. Тому вони 
мають заг. споживну вартість. Г.— 
не вічна екон. категорія, вона при¬ 
таманна сусп.-екон. формаціям, 
у яких існує товарне вироби, і діє 
вартості закон. Природа і суть 
Г., як вираз виробничих відносин, 
зумовлюються тим способом ви¬ 
роби., в якому вони функціонують. 
У досоціалістичних формаціях Г. 
виконують такі функції: Г. як мі¬ 
ра вартості. Ця функція по¬ 
лягає в тому, що в Г. вимірюється 
вартість усіх товарів. Вартість то¬ 
вару, виражена в Г., наз. ціною 
товару. Для зіставлення цін різ¬ 
них товарів необхідно виразити їх 
в однакових одиницях, тобто звести 
до єдиного масштабу. Масштабом 
цін наз. вагова кількість грош. ме¬ 
талу (золота), прийнята в даній 
країні за грош. одиницю. При вимі¬ 
рюванні вартості товару не треба 
реальної наявності Г., вони висту¬ 
пають у цій функції як ідеальні, 
в уяві. Г. як засіб обігу — 
в цій функції Г. виступають посе¬ 
редником у процесі обігу товарів 
(Т — Г — Т). Єдиний акт обміну 
поділяється на два самостійні ак¬ 
ти: перетворення товару на Г. 
(Т — Г) і перетворення Г. на товар 
(Г — Т). Поділ товарного обігу 
на два протилежні акти може не 
збігатися в часі і просторі. Оскіль¬ 
ки роль Г. в цій функції скороми- 
нуща, дійсні Г. можуть замінюва¬ 
тись знаками вартості — неповно¬ 
цінною монетою, кредитними й 
паперовими Г. (див. Гроші папе¬ 
рові). В сучас. умовах у жодній 
країні немає в обігу золотих гро¬ 
шей. 
Г. як засіб утворення 
скарбу — в цій функції виступа¬ 
ють повноцінні й реальні Г. Вони 
виконують цю функцію тому,що є 
заг. втіленням сусп. багатства. На¬ 
громадження Г.— необхідна умо¬ 
ва регулярного процесу товарного 
вироби. Запаси золота, як класич¬ 
на форма скарбів, зосереджені в 
основному в руках д-в. Великі 
грош. нагромадження приватних 
осіб перебувають гол. чин. на ра¬ 
хунках у банках. Г. як засіб 
платежу виступають тоді, ко¬ 
ли відчуження товару і платіж за 
нього не збігаються у часі, а також 
при погашенні боргових та ін. 
грош. зобов’язань. Для цієї функ¬ 
ції необхідні реальні Г. Однак 

ГРОШІ 

С. К. Гроссу. 

О. Гротеволь. 

А. Гротгер. Перехід 
через кордон. Епізод 
з повстання 1863 року. 
Національний музей у 
Кракові. 

Грохот вібраційний 
двоситний. 
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С. І. Грош. Назустріч 
волі. 1964. 

значна частина взаємних боргів 
погашається шляхом зарахувань, і 
Г. тут виступають в ідеальній фор¬ 
мі. На основі цієї функції Г. ви¬ 
никли різні кредитні засоби обігу— 
векселі, чеки, банкноти. Функція 
світових грошей по¬ 
в’язана з міжнар. екон. і політ, 
відносинами. Цю функцію вико¬ 
нують повноцінні й реальні Г., 
роль яких у процесі розвитку то- 
варно-грош. обігу між країнами 
монополізувало золото. Світові Г. 
є заг. платіжним засобом при роз¬ 
рахунках по міжнар. боргових зо¬ 
бов’язаннях; заг. купівельним за¬ 
собом при купівлі товарів в ін. 
країнах за наявні Г.; заг. втілен¬ 
ням багатства, а також засобом пе¬ 
ренесення його з однієї країни в 
ін. (зови. позики, інвестиції, суб¬ 
сидії, контрибуції). В сучас. умо¬ 
вах золото використовують як сві¬ 
тові Г. не безпосередньо, а внаслі¬ 
док купівлі-продажу його на нац. 
валюти. В світовому обігу як купі¬ 
вельний і платіжний засіб функ¬ 
ціонують і нац. валюти — долар 
США й англ. фунт стерлінгів, 
але їхні претензії на цю роль істот¬ 
но підірвані в результаті валют¬ 
них криз і знецінювання. В умовах 
капіталізму Г. перетворюються на 
капітал, обслуговують кругообо- 
рот та відтворення його, тобто 
процес експлуатації найманої пра¬ 
ці. В епоху імперіалізму, особливо 
в період загальної кризи капіта¬ 
лізму, Г. є знаряддям монополій 
для привласнювання високих при¬ 
бутків. Обслуговуючи зовн. тор¬ 
гівлю та вивіз капіталу, Г. в ру¬ 
ках бурж. д-ви є знаряддям експ¬ 
луатації залежних країн, підкорен¬ 
ня їхніх економік розвинутим ка¬ 
піталістичним д-вам. У соціаліс¬ 
тичних країнах Г. існують у зв’яз¬ 
ку з наявністю товарного вироби., 
обміну і дією закону вартості. Вони 
зберігають форму, успадковану від 
попередніх формацій, але доко¬ 
рінно змінюють свою роль і суть. 
За соціалізму Г. не можуть пере¬ 
творюватися на капітал і бути зна¬ 
ряддям експлуатації людей; вони 
виражають соціалістичні виробни¬ 
чі відносини, використовуються в 
інтересах планомірного розвитку 
нар. г-ва й підвищення добробуту 
народу. Рух Г. за соціалізму має 
організований, планомірний ха¬ 
рактер. За допомогою їх здійсню¬ 
ється планування нар. г-ва й конт¬ 
роль за виконанням планів, вимі¬ 
рюються і враховуються затрати 
праці, провадиться оплата її, здій¬ 
снюється контроль за мірою праці 
й мірою споживання. Г. є знаряд¬ 
дям господарського розрахунку, 
розподілу ресурсів і забезпечення 
екон. зв’язків між ланками нар. 
г-ва, обліку і контролю діяльності 
підприємств. В умовах соціалізму 
Г. мають золоту основу. Всередині 
країни в обігу перебувають замін¬ 
ники золота — банківські білети, 
казначейські білети та металева 
монета, які за своїм характером є 
кредитними Г. В соціалістичному 
суспільстві Г. виконують функції 
міри вартості й масштабу цін, 
засобу обігу, засобу платежу, засо¬ 
бу нагромадження та світових Г. 
Але ці функції принципово від¬ 
мінні від функцій Г., виконуваних 
у капіталістичних країнах. Відмін¬ 

ність Г. як міри вартості полягає 
в тому, що вироби, і реалізацію 
товарів, затрати на них і ціни пла¬ 
нує д-ва. Для здійснення цієї 
функції в СРСР встановлено мас¬ 
штаб цін, роль якого виконує кар¬ 
бованець. У функції засобу обігу 
виступають наявні Г., гол. чин. у 
сфері обігу споживчих товарів, що 
реалізуються через мережу держ. 
і кооп. торгівлі. Планування ви¬ 
роби. товарів, товарного і грошово¬ 
го обігу, доходів і витрат населен¬ 
ня, а також стабільність роздріб¬ 
них цін забезпечують стійкість 
купівельної спроможності грош. 
одиниці. Як засіб платежу Г. обслу¬ 
говують різні сфери платіжного 
обороту — безготівкові розрахун¬ 
ки в нар. г-ві, розрахунки готів¬ 
кою по заробітній платі та ін. до¬ 
ходах населення, операції по бан¬ 
ківському, держ. і споживчому 
кредиту тощо. їх використовує со¬ 
ціалістична д-ва в інтересах розвит¬ 
ку економіки й підвищення рівня 
життя народу, для зміцнення госп. 
розрахунку й контролю за госп.- 
фінанс. діяльністю підприємств. 
Функціонування Г. як засобу на¬ 
громадження пов’язане зі зростан¬ 
ням рентабельності соціалістично¬ 
го вироби, і матеріального добробу¬ 
ту народу. Джерелом сусп. нагро¬ 
мадження є чистий доход, що ви¬ 
ступає у вигляді прибутку, подат¬ 
ку з обороту й відрахувань на со¬ 
ціальне страхування. Індивідуаль¬ 
не нагромадження — заощадження 
населення (вклади в ощадних ка¬ 
сах, резерви готівки та облігації 
держ. позик). У процесі планомір¬ 
ного нагромадження утворюють¬ 
ся кошти, які використовуються 
як фінанс. і кредитні ресурси. У 
функції світових Г. соціалістичних 
країн виступає золото. В розрахун¬ 
ках з капіталістичними країнами 
використовуються валюти ін. кра¬ 
їн, рідше — золото. У взаємовідно¬ 
синах між соціалістичними країна¬ 
ми золото виконує функцію міри 
вартості, а при розрахунках вико¬ 
ристовують переважно перевідний 
карбованець, інколи — іноз. ва¬ 
люту. Всі функції Г. тісно взаємо¬ 
пов’язані, оскільки являють собою 
різні форми єдиної суті Г. в соціа¬ 
лістичному г-ві і тих специфічних 
рис, які вони як заг. еквівалент 
набувають у цій системі. Див. та¬ 
кож Валюта. 
Літ.: Маркс К. і Енгельс Ф. Твори: 
т. 13. Маркс К. До критики політич- 
нт економії; т. 23; Капітал, т. 1; Ле¬ 
нін В. І. Про значення золота тепер і 
після повної перемоги соціалізму. 
Повне зібрання творів, т. 44; Денеж- 
ное обращение и кредит СССР. М., 
1976; Денежное обращение и кредит 
капиталистических стран. М., 1977. 

М. Т. Берков. 

ГРОШІ ПАПЕРОВІ — номіналь¬ 
ні знаки вартості, що їх випускає 
держава примусовим курсом за¬ 
мість повноцінних грошей для пок¬ 
риття своїх витрат. Г. п., як пра¬ 
вило, не розмінюються на золото, 
не мають власної вартості й не мо¬ 
жуть виконувати функції міри вар¬ 
тості. Вперше Г. п. з’явилися в Ки¬ 
таї в середні віки, потім, наприкін¬ 
ці 17 ст.— в СІЛА, в Європі — 
наприкінці 17 — на поч. 18 ст., в 
Росії — в 2-й пол. 18 ст. Відносна 
вартість Г. п. визначається вар¬ 
тістю золота, яке вони заміщують 

в обігу. Якщо маса випущених Г. п. 
перевищує кількість відповідних 
металевих монет, необхідну для 
обігу, вони знецінюються, виникає 
інфляція, характерна для капіта¬ 
лістичних країн, особливо в епоху 
імперіалізму. В умовах загальної 
кризи капіталізму значно поши¬ 
рився новий вид Г. п.— воєнні 
гроші, або окупаційна валюта. 
За соціалізму соціально-економіч¬ 
ний зміст Г. п. докорінно від¬ 
мінний від капіталістичного. Соціа¬ 
лістичні д-ви використовують Г. п. 
для соціалістичних перетворень 
у різних сферах госп. життя. Емі¬ 
сію Г. п. строго регламентує д-ва в 
плановому порядку. Див. також 
Банківські білети. Казначейські 
білети. 
ГРОШОВИЙ КАПІТАЛ — гроші, 
що функціонують як капітал-вар- 
тість і які внаслідок експлуатації 
найманої праці дають капіталістам 
додаткову вартість. У докапіта¬ 
лістичних формаціях Г. к. існував 
у формі торговельного капіталу й 
лихварського капіталу. Нагрома¬ 
дження Г. к. було необхідною пе¬ 
редумовою виникнення капіталі¬ 
стичного способу виробництва, од¬ 
ним з осн. факторів т. з. первісного 
нагромадження капіталу. За капі¬ 
талізму Г. к.— це одна з функціо¬ 
нальних форм промислового ка¬ 
піталу. Капіталіст виступає влас¬ 
ником грошей, які він авансує як 
вартість, що має повернутися до 
нього збільшеною на величину до¬ 
даткової вартості. Він використо¬ 
вує гроші для купівлі товарів, не¬ 
обхідних для процесу вироби., у 
г. ч. й специфічного товару — ро¬ 
бочої сили. В результаті реалізації 
товарів, вироблених найманими 
робітниками в процесі виробницт¬ 
ва, пром. капітал знову набу¬ 
ває форми Г. к., який більший за 
авансований на величину до¬ 
даткової вартості. Г. к. існує й 
у формі грош. нагромаджень у 
банках. 
ГРОШОВИЙ ОБІГ — постійний 
рух грошей у сфері обігу, функціо¬ 
нування їх як засобу обігу і засо¬ 
бу платежу. Існує в рамках гро¬ 
шових систем кожної країни. У 
сфері Г. о. діє ряд екон. законів. 
Кількість грошей, необхідних для 
обігу, визначається відношенням 
суми цін товарів до числа оборотів 
однойменних грош. одиниць. Г. о. 
виник разом з появою грошей. Він 
пов’язаний з обігом товарів і зу¬ 
мовлений ним. При товарному ви¬ 
робництві, основаному на приват¬ 
ній власності на засоби вироби., 
Г. о. має стихійний характер. За 
капіталізму, особливо на стадії 
імперіалізму, Г. о. здійснюється в 
умовах хронічного розладу, інфля¬ 
ційного стану (див. Інфляція), час¬ 
тих девальвацій валюти, що спри¬ 
чинюють розлад усієї капіталістич¬ 
ної економіки. За соціалізму, коли 
вироби, товарів основане на соціа¬ 
лістичній власності на засоби ви¬ 
роби., Г. о. відбувається планомір¬ 
но. Д-ва регулює і планує Г. о. на 
основі вимог економічних законів 
соціалізму, особливо основного 
економічного закону соціалізму, в 
інтересах розвитку всього нар. г-ва. 
В СРСР реалізація маси матері¬ 
альних благ виробничого спожи¬ 
вання здійснюється на основі безго- 
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тівкових розрахунків, предметів 
особистого споживання — за готів¬ 
ку. Планування й регулювання Г. о. 
в СРСР покладено на Держбанк 
СРСР. їх проводять за допомогою 
касового й кредитного планів, які 
складають установи Держбанку. 
Планова організація Г. о. дає змо¬ 
гу збільшувати або зменшувати 
масу наявних грошей і мати в пев¬ 
ний період часу в кожному районі, 
місті, в усій країні в цілому таку 
кількість грошей, яка потрібна для 
задоволення потреб д-ви та насе¬ 
лення. Співвідношення між товар¬ 
ною і грош. масами, що перебува¬ 
ють в обігу, в найбільш узагальню¬ 
ючому вигляді характеризують про¬ 
порції сусп. відтворення. 

П. І. Верба. 

ГРОШОВИЙ РЙНОК —сфера 
зосередження попиту на позичко¬ 
вий капітал та пропонування його; 
складова частина ринку позичко¬ 
вих капіталів. На відміну від то¬ 
варних ринків, де реалізують то¬ 
вари, що мають різну споживну 
вартість, на Г. р. товар виступає 
в єдиній формі — грошовій і має 
однакову споживну вартість. Ціна 
ж капіталу як товару, тобто позич¬ 
ковий процент, у кожний даний мо¬ 
мент однакова і не залежить від 
способу використання капіталу по¬ 
зичальником. Пропонування по¬ 
зичкових капіталів на Г. р. має 
концентрований характер, оо вони 
зосереджуються в банках, і за¬ 
лежить насамперед від розмірів 
виробництва й товарообороту в 
тій чи ін. капіталістичній країні. 
Г. р. зазнає значних коливань, 
особливо під час економічних 
криз. 
ГРОШОВІ НАГРОМАДЖЕННЯ 
соціалістичних підприємств і гос¬ 
подарських організацій — в СРСР 
чистий доход суспільства, що утво¬ 
рюється в соціалістичних об’єднан¬ 
нях, на підприємствах і в госпо¬ 
дарських організаціях у вигляді 
податку з обороту, прибутку та 
відрахувань на соціальне страху¬ 
вання. Однотипні за своїм екон. 
змістом прибуток і податок з оборо¬ 
ту різняться характером викорис¬ 
тання і впливу на госпрозрахунко¬ 
ву діяльність підприємства. Пода¬ 
ток з обороту надходить у бюджет 
повністю і спрямовується на фі¬ 
нансування загальнодерж. потреб. 
Прибуток значною мірою (бл. 40% 
його суми) забезпечує покриття 
планових потреб госпрозрахунко¬ 
вих об’єднань, підприємств і 
орг-цій (фінансування капітальних 
вкладень, приріст нормативу обо¬ 
ротних коштів тощо) і створення 
фондів екон. стимулювання (див. 
Фонди стимулювання). Невико¬ 
ристаний V нар. г-ві прибуток над¬ 
ходить у бюджет (див. Платежі від 
прибутку) у вигляді плати за 
фонди, фіксованих платежів, 
вільного лишку прибутку та ін. 
відрахувань. Ці платежі разом з 
податком з обороту становлять осн. 
частину доходів бюджету дер¬ 
жавного. Осн. факторами зростан¬ 
ня Г. н. є зниження витрат вироби, 
на основі впровадження досягнень 
науки і техніки, підвищення про¬ 
дуктивності праці та економії ма¬ 
теріальних витрат, прискорення 
темпів реалізації продукції тощо. 

А- /• Даниленко. 

ГРОШОВІ РЕФОРМИ — пере- 
творення в сфері грошового обігу, 
що їх здійснює держава з метою 
впорядкування і зміцнення грошо¬ 
вої системи. Зміст і методи здійс¬ 
нення Г. р. визначаються класо¬ 
вою природою д-ви, заг. соціаль- 
но-екон. умовами проведення їх, 
ступенем знецінення валюти. Г. р. 
в капіталістичних країнах прово¬ 
дяться методами дефляції, нуліфі¬ 
кації (див. Нуліфікащя грошей), 
деномінації, девальвації та реваль¬ 
вації. Буржуазія використовує 
Г. р. для зміцнення своїх політ, 
позицій та збагачення за рахунок 
трудящих. Г. р. супроводяться, 
як правило, підвищенням цін на 
товари, зниженням реальної заро¬ 
бітної плати, збільшенням подат¬ 
ків, скороченням держ. видатків 
на соціально-культур. потреби 
тощо. В епоху домонополістичного 
капіталізму проведення Г. р. зу¬ 
мовлювалося знеціненням грошей 
паперових і срібла, необхідністю 
заміни паперових грошей, срібно¬ 
го монометалізму і біметалізму зо¬ 
лотим монометалізмом. Ці заходи 
вели до відносної стабілізації ва¬ 
люти. 1-а світова війна призвела 
до краху золотого стандарту і гли¬ 
бокої інфляції в усіх воюючих 
д-вах. 
В період загальної кризи капі¬ 
талізму ряд країн провели Г. р. 
з метою стабілізації валют, але 
внаслідок світової екон. кризи 
1929—33 почалась нова ланцюгова 
реакція розладу грош. систем капі¬ 
талістичних країн. Спочатку Анг¬ 
лія (1931) і залежні від неї д-ви, а 
потім СІЛА (1933) змушені були 
припинити розмін банкнот на зо¬ 
лото і скасувати обіг золотих мо¬ 
нет. Відтоді капіталістичні країни 
припинили проведення Г. р. мето¬ 
дом запровадження золотомонет¬ 
ного обігу. Банківські білети втра¬ 
тили свою стабільність і по суті 
перетворилися на паперові гроші. 
Емісію банкнот капіталістичні д-ви 
широко використовували для по¬ 
криття видатків на мілітаризацію 
г-ва, ведення імперіалістичних 
воєн та ін. паразитичних витрат. 
Інфляція та валютні кризи, деваль¬ 
вації та систейатичні зміни ва¬ 
лютних курсів стали постійними 
супутниками світової системи ка¬ 
піталізму. Проведення Г. р. у краї¬ 
нах, що визволилися від колоні¬ 
альної залежності, спрямоване на 
створення нац. грош. систем або на 
оновлення і зміцнення грош. си¬ 
стем, які дісталися їм від колоніа¬ 
лізму. Г. р. у багатьох країнах, що 
розвиваються, проведено з метою 
забезпечення їхньої економічної 
незалежності. 
Г. р. в СРСР та ін. соціалістичних 
країнах забезпечили створення но¬ 
вих, принципово відмінних від 
капіталістичних, грош. систем. Во¬ 
ни є важливим знаряддям розвитку 
нар. г-ва та підвищення життєво¬ 
го рівня трудящих. В СРСР про¬ 
ведено дві Г. р.: першу — 1922— 
24, другу — 1947, після завершен¬ 
ня Великої Вітчизн. війни. Г. р. 
1922—24 полягала у випуску в 
обіг червінців — банківських біле¬ 
тів, золотий вміст яких становив 
7,74234 г чистого золота, казначей¬ 
ських білетів вартістю 1, 3 і 5 крб. 
та срібних і мідних монет. Ця 

реформа привела до стабілізації 
карбованця й значною мірою сприя¬ 
ла швидкій відбудові нар. г-ва, 
зростанню соціалістичного сектора 
в економіці країни, здійсненню 
соціалістичної індустріалізації 
країни, колективізації сільського 
господарства, зміцненню союзу 
робітн. класу і селянства. В період 
Великої Вітчизн. війни кількість 
грошей в обігу зросла в 3,8 раза, 
купівельна спроможність їх знизи¬ 
лася. Г. р. 1947 не зачіпала основ 
грош. системи, вона ліквідувала 
наслідки війни в грош. обігу. Старі 
гроші обмінювалися на нові у спів¬ 
відношенні 10 : 1. На пільгових 
умовах було переоцінено вклади 
населення в ощадних касах і Держ¬ 
банку та кошти кооперативних 
орг-цій і колгоспів, проведено кон¬ 
версію держ. позик. Г. р. відно¬ 
вила повноцінний рад. карбованець 
і створила умови для переходу до 
торгівлі за єдиними роздрібними 
цінами, що сприяло відбудові й да¬ 
льшому розвиткові нар. г-ва та під¬ 
вищенню реальних доходів трудя¬ 
щих. Г. р. набула дальшого розвит¬ 
ку в переведенні курсу карбован¬ 
ця 1950 на золоту базу. Щодо іноз. 
валюти курс карбованця почав ви¬ 
значатися безпосередньо на золотій 
основі. В 1961 грош. знаки, що 
перебували в обігу, було обмінено 
без обмежень на нові за співвідно¬ 
шенням 10 : 1 і відповідно змінено 
масштаб цін. Враховуючи реальне 
співвідношення цін в СРСР і в 
гол. капіталістичних країнах, було 
встановлено новий (сучас.) золотий 
вміст карбованця — 0,987412 г зо¬ 
лота. 
В ін. європ. соціалістичних краї¬ 
нах Г. р. проведено в 40—50-х рр. 
з урахуванням досвіду СРСР і спе¬ 
цифіки соціально-екон. стану кож¬ 
ної країни з метою ліквідації в 
грош. обігу наслідків 2-ї світової 
війни і фашист, окупації. Г. р. 
супроводилися ліквідацією і бло¬ 
куванням спекулятивних прибутків 
буржуазії й були спрямовані на 
побудову нових грош. систем соці¬ 
алістичного типу. 
Літ.: Ленін В. І. Повне зібрання тво- 
рів: т. 34. Загрожуюча катастрофа і 
як з нею боротися; т. 36. Доповідь на 
І Всеросійському з'їзді представників 
фінансових відділів Рад 18 травня 
1918 р.; Денежное обращение и кредит 
СССР. М.. 1976. ^ І. М. Галь. 
ГРОШОВІ системи -- встанов¬ 
лені держ. законодавством форми 
організації грошового обігу. Визна¬ 
чаються природою грошей, сусп.- 
екон. ладом і станом економіки 
країни. Основою Г. с. є певний 
грошовий товар, що виконує роль 
загального еквівалента. Згідно з 
класифікацією Г. с. відносять до 
таких осн. типів: системи метал, 
обігу, за якими всі функції грошей 
виконує в своїй речовій формі 
грош. товар (монометалізм, ко¬ 
ли грош. товаром виступає один 
метал, і біметалізм, коли таким 
товаром виступають два метали); 
система обігу номінальних знаків 
вартості, коли грош. товар перестає 
функціонувати в монетній фор¬ 
мі й заміщується в обігу кредитни¬ 
ми і паперовими грошима (див. 
Гроші паперові). Кожна Г. с. має 
свою грош. одиницю (карбованець, 
фунт стерлінгів, долар, марка, 
франк тощо). Величина її визна- 
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Грудна клітка людини: 
1 — груднина; 2 — хря¬ 
щові частини реоер; 
З — ребра; 4 — груд¬ 
ці хребоі. 

чається золотим вмістом, який 
встановлює д-ва прямо чи посеред¬ 
ньо через валютний курс. Форму¬ 
вання єдиних централізованих 
Г. с. почалося з розвитком капі¬ 
талізму. В домонополістичну епо¬ 
ху вони розвивалися по висхідній 
лінії від срібного монометалізму 
через біметалізм до золотого моно¬ 
металізму, класичною формою яко¬ 
го був золотомонетний стандарт. В 
епоху загальної кризи капіталізму 
відбувається еволюція Г. с. від 
золотомонетного стандарту до обігу 
нерозмінних на золото знаків вар¬ 
тості. В сучас. умовах у капіта¬ 
лістичних країнах існують систе¬ 
ми обігу нерозмінних банкнот, які 
по суті нічим не відрізняються від 
паперових грошей. Інфляція і по¬ 
стійне знецінення капіталістичних 
валют стали характерною рисою 
бурж. Г. с. Принципово відмінний 
соціально-екон. зміст і механізм 
функціонування мають соціаліс¬ 
тичні Г. с. Вони є системами плано¬ 
мірно організованого в загально- 
держ. масштабі обігу кредитних 
грошей. У їхній основі лежить зо¬ 
лото як грош. товар. В СРСР з 1.1 
1961 золотий вміст карбованця ста¬ 
новить 0,987 412 г чистого золота. У 
внутр. обігу золото представлене 
грош. знаками; банківськими бі¬ 
летами, казначейськими білета¬ 
ми та розмінною металевою моне¬ 
тою. Випуск грошових знаків має 
подвійне забезпечення — товарне й 
золотовалютне. Основним є товар¬ 
не. Специфічними ознаками Г. с. 
соціалістичних країн є планування 
грош. обігу, централізоване регу¬ 
лювання емісії, встановлення 
держ. валютної монополії. Г. с. 
соціалістичних країн забезпечують 
високу сталість грошей, еластич¬ 
ність грош. обігу, сприяють успіш¬ 
ному виконанню завдань екон. 
і соціального розвитку країн. 

^ /. Савлук. 
ГРУБОВОВНІ ВІВЦІ — породи 
овець з неоднорідною і неоднако¬ 
вою за тониною і довжиною воло¬ 
кон вовною. За виробничим напря¬ 
мом Г. в. поділяються на групи: 
овчинно-шубні вівці (романовська, 
кулундинська, північна коротко¬ 
хвоста); смушково-молочні вівці 
(каракульська, сокільська); м’ясо- 
сальні, або курдючні вівці (гіс- 
сарська, едильбаївська, джайдара, 
калмицька, казахська, киргизька 
та ін.); м’ясо-вовнові (кучугуровсь- 
ка, міхновська, черкаська, бакур- 
ська та ін.), м’ясо-вовново-молоч¬ 
ні (балбас, мазех, бозах, карабахсь- 
ка, тушинська, імеретинська, ка¬ 
рачаївська, осетинська, рацка, 
цуркан, цакель, волошка га ін.). 
Г. в. дають незначний настриг вов¬ 
ни (0,8—2,5 кг), з якої виготовля¬ 
ють валянки, килими, грубі сукна, 
бурки, повсть. Із Г. в. одержують 
також м’ясо, сало, молоко, смуш- 
ки тг. овчини, з яких виготовляють 
шубні вироби. Г. в. мають міцну 
конституцію і добре пристосовані 
до місцевих умов розведення. 
ГРУД — грабово-дубовий ліс (гра¬ 
бові діброви) з домішкою інших 
листяних порід. Займає площі з 
родючими суглинистими грунтами 
в поясі помірного клімату. Дере- 
востан Г. складається з двох яру¬ 
сів. Переважаючою породою І яру¬ 
су є дуб звичайний. Поряд з ним 

ростуть ясен звичайний, клен гост¬ 
ролистий, липа, у деяких рослин¬ 
них зонах ще й ялина, черешня, 
явір, осика та ін. У II ярусі голов¬ 
ною породою є граб. Поняття 
«груд» запровадили фінський вче¬ 
ний А.-А. Крюденер і рад. учений 
Є. В. Алексєєв. 
ГРУДЗ Гн СЬ КИ Й (Спнігігізкі) 
Станіслав (27.IV 1852, с. Водяни¬ 
ки, тепер Звенигородського р-ну 
Черкас, обл.— З.УІ 1884, Варша¬ 
ва) — польський письменник. Нав¬ 
чався в Київ, ун-ті. З 1876 жив у 
Варшаві. В книгах «Дві могили. 
Поема, заснована на тлі переказів 
українського народу» (1879) та 
«Українські повісті» (т. 1—2, 1879 
—80) зобразив життя укр. селян. 
Переклав польс. мовою твори Т. 
Шевченка «Нащо мені чорні бро¬ 
ви» (уривок), «Тополя» і «Думи 
мої, думи мої, лихо мені з вами». 

Р. Я. Пилипчук. 
ГРУДНА ДИТЙНА — дитина в 
період від 10-го дня життя (по за¬ 
кінченні періоду новонародженос- 
ті) і до 12 місяців. Критеріями 
тривалості цього періоду дитинства 
є не лише характер вигодовування 
(материнським «молоком), а й спе¬ 
цифічні особливості фізіол. від¬ 
правлень цілісного організму та 
морфофункціональні особливос¬ 
ті життєво важливих систем, від 
стану яких залежить спосіб взає¬ 
модії організму Г. д. з умовами 
навколишнього середовища. Для 
Г. д. характерні інтенсивний ріст у 
довжину, швидке збільшення ма¬ 
си тіла, швидкі темпи змін у діяль¬ 
ності різних систем і організму в 
цілому. Істотною рисою організму 
Г. д. є високий рівень енергетич¬ 
них витрат і відповідно до цього 
дуже інтенсивна діяльність трав¬ 
ної, дихальної, серцево-судинної та 
ін. систем. Обмін речовин інтен¬ 
сивний, напружений, має виявлену 
анаболітичну (див. Анаболізм) 
спрямованість. Потреба в білках і 
калоріях значно вища, ніж у ін. 
періоди дитинства. Оптимальними 
умовами, що забезпечують гармо¬ 
нійний розвиток Г. д., є природ¬ 
не вигодовування — материнським 
молоком з додаванням вітамінів, 
соків (з 1,5—2 місяців), поступо¬ 
ве введення в раціон овочевих пю¬ 
ре, круп’яних страв — каш, су¬ 
пів (з 4—5 місяців), м’ясних страв, 
сиру (з 6—7 місяців). З 10—12 мі¬ 
сяців дитину можна повністю пе¬ 
ревести на різноманітну їжу з від¬ 
повідною кулінарною обробкою. 
При нераціональному вигодовуван¬ 
ні в Г. д. часто виникають розла¬ 
ди травлення, пов’язані з віднос¬ 
ною незрілістю травної системи. 
При правильному вигодовуванні 
дитини в сприятливих санітарно- 
гігієнічних умовах життя й чітко 
організованому режимі в перші мі¬ 
сяці довжина її тіла щомісяця спо¬ 
чатку збільшується на 3—3,5 см, 
з 3 до 6 місяців — на 2 см, потім — 
на 1,5 см, а всього за рік—на 
25—27 см. Маса тіла за 5 місяців 
подвоюється порівняно з почат¬ 
ковою (при народженні), за 10 мі¬ 
сяців потроюється, на кінець ро¬ 
ку становить 10,5—11 кг. Озна¬ 
ками нормального розвитку Г. д. є 
своєчасна поява зубів (з 6—7 мі¬ 
сяців), опанування заг. рухів (під¬ 
німає і тримає голову в положенні 

на животі, бере в руки предмети, 
перевертається зі спини на живіт і 
назад, сидить, стоїть). В 11—12 мі¬ 
сяців дитина повинна мати 8 зу¬ 
бів, уміти ходити. Розвиток рухів 
тісно пов’язаний з розвитком нер¬ 
вової системи, першої сигнальної 
системи і другої сигнальної систе¬ 
ми. У 8 місяців дитина розуміє зна¬ 
чення слів, що їй говорить доросла 
людина, адекватно реагує на них, 
у віці 1 року вимовляє 10—20 слів. 
Грудний вік можна розцінювати як 
період запам’ятовування, період 
раннього навчання, тому велика 
роль у цей період належить матері 
та персоналові, який оточує дити¬ 
ну. У зв’язку зі слабкістю резерв¬ 
них можливостей організму Г. д. 
перебіг багатьох захворювань у неї 
тяжкий і складний; у цьому віці 
часто виникають діатези, рахіт, 
анемії, гіпотрофії тощо. При інфек¬ 
ційних та ін. захворюваннях мо¬ 
жуть спостерігатися ознаки ура¬ 
ження різних систем, а також пору¬ 
шення обміну речовин. На кінець 
року організм Г. д. досягає певно¬ 
го ступеня зрілості, що забезпе¬ 
чує якісно новий рівень реакцій ди¬ 
тини і перехід до нового етапу — 
періоду раннього дитячого віку. 
Літ.: Основьі морфологии и физиоло- 
гии организма детей и подростков. 
М., 1969; Бисярина В. П. Анатомо- 
физиологические особенности детско- 
го возраста. М., 1973; Здоровье ваше- 
го ребенка. К., 1978; Спок Б. Дитина і 
догляд за нею. Пер. з англ. К., 1973. 

О. М. Лук'янова. 

ГРУДНА ЖАБА —образна на- 
зва, що вживається в медицині на 
позначення приступу болю в ді¬ 
лянці серця при стенокардії. Див. 
Ішемічна хвороба серця. 
ГРУДНА КЛГтКА — відділ тулу¬ 
бового скелету вищих хребетних, 
складений грудними хребцями, ре¬ 
брами і грудниною. Поява Г. к. в 
процесі еволюції хребетних тва¬ 
рин пов’язана з пристосуванням до 
життя на суші. Вперше Г. к. роз¬ 
вивається у плазунів; потім у пта¬ 
хів і ссавців, у яких вона є міцною 
опорою для дихальних м’язів та 
пояса передніх кінцівок. У біль¬ 
шості плазунів, тулуб яких торка¬ 
ється землі, Г. к. сплющена зверху 
вниз, у ссавців (копитні) і деяких 
плазунів (напр., хамелеони) — з 
боків. Бочкоподібна Г. к. властива 
тваринам, що стрибають на задніх 
лапах (кенгуру, тушканчик), лі¬ 
таючим (птахи, летючі миші, з 
викопних — птерозаври), плаваю¬ 
чим (кити, з викопних — іхтіозав¬ 
ри). У людини Г. к. має форму 
сплющеного, спереду назад зріза¬ 
ного конуса, основа якого зверне¬ 
на донизу. 

ГРУДНА ПОРОЖНИНА — перед¬ 
ня частина порожнини тіла ссав¬ 
ців (у людини — верхня). Вкрита 
серозною оболонкою — плеврою. В 
Г. п. містяться дихальні шляхи, 
легені, стравохід, серце, вилочкова 
залоза, проходять кровоносні й 
лімфатичні судини та нерви. Г. п. 
відокремлена від черевної порож¬ 
нини грудочеревною перепоною. 
Форма Г. п. залежить від форми 
грудної клітки та від положення 
грудочеревної перепони. 
ГРУДНА ПРОТОКА — головний 
лімфатичний стовбур у тілі люди¬ 
ни та деяких тварин. Утворюється 
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в черевній порожнині при злитті 
поперекових та кишкових лімфа¬ 
тичних стовбурів, проходить у 
грудну порожнину, де впадає у 
венозну систему. Г. п. збирає лім¬ 
фу від нижніх кінцівок, органів 
таза, черевної і грудної порожнин, 
лівої верхньої кінцівки й лівої 
половини шиї та голови. Див. також 
Лімфатична система. 
ГРУДНЕВІ ЗБРОЙНІ ПОВСТАН¬ 
НЯ 1905 — найвищий етап роз¬ 
витку революції 1905—07 в Росії. 
Курс на організацію збройного пов¬ 
стання було визначено В. І. Лені¬ 
ним і схвалено III з’їздом РСДРП. 
Для підготовки повстання біль¬ 
шовики організували тех. групу 
ЦК РСДРП на чолі з Л. Б. Кра- 
сіним. Члени її таємно купували 
зброю, створювали майстерні для 
її^виготовлення, а також організо¬ 
вували бойові дружини (див. Бойо¬ 
ві дружини 1905—07), які разом 
з загонами повсталих селян і ре- 
волюц. частин армії мали стати 
гол. силою повстання. Очолити 
повстання повинні були Ради ро¬ 
бітничих депутатів 1905. 
Прологом Г. з. п. став Жовтневий 
всеросійський політичний страйк 
1905. На початку грудня рівновага 
сил, що склалась у зв’язку з опуб¬ 
лікуванням маніфесту 17(30). X, 
порушилася. Царизм перейшов 
у наступ. З (16).ХІІ було заарешто¬ 
вано членів Петерб. Ради. У відпо¬ 
відь на це моск. більшовики на 
конференції 5 (18).XII висловили¬ 
ся за оголошення страйку і за 
збройне повстання. Вирішальну 
роль у розгортанні збройної бо¬ 
ротьби відіграв пролетаріат Моск¬ 
ви, очолюваний к-том РСДРП. 
7—8 (20—21).XII моск. страйк пе¬ 
реріс у загальний і охопив понад 
150 тис. чол. Увечері 9 (22).ХІІ 
страйк переріс у повстання. Бо¬ 
ротьба робітників Москви тривала 
10 днів. Було споруджено бл. 1 тис. 
барикад, діяло понад 6 тис. дру¬ 
жинників. Центрами повстання ста¬ 
ли Прєсня, Замоскворіччя, Ро- 
гозько-Симоновський р-н і околи¬ 
ці Казанської з-ці. Слідом за про¬ 
летаріатом Москви піднялися ро¬ 
бітники ін. міст і районів країни. 
З 13(26).ХІІ протягом 8 днів вів 
бої проти царських військ проле¬ 
таріат Ростова-на-Дону. В Новоро¬ 
сійську Рада робітн. депутатів 2 
тижні утримувала в своїх руках 
владу. В Грузії повстання охопило 
всю Гурію. На чолі повстання у 
Красноярську стала Об’єднана Ра¬ 
да робітн. і солдатських депутатів 
(див. «Красноярська республіка*). 
Збройні виступи робітників від¬ 
булися в Прибалтиці, Читі (див. 
^Читинська республіка*), Нижньо¬ 
му Новгороді (тепер м. Горький), у 
Пермі та ін. містах. Повстання спа¬ 
лахнули і в ряді міст України 
(див. Горлівське збройне повстан¬ 
ня 1905, Олександрівське грудневе 
збройне повстання 1905, Харків¬ 
ське збройне повстання 1905). Ка¬ 
теринославський загальнополітич¬ 
ний страйк 1905 також фактич¬ 
но переріс у збройний виступ. На 
Донбасі особливо активно діяли ро¬ 
бітники на ст. Ясинувата, Гришине, 
Авдіївка (див. Авдіївський виступ 
робітників 1905) та ін. Царському 
урядові вдалося придушити по¬ 
встання лише через 1,5 міс. Кілька 

тисяч його учасників було заареш¬ 
товано, понад 1 тис.— розстріляно. 
Гол. причиною поразки Г. з. п. бу¬ 
ло те, що селянство й армія не під¬ 
нялися на боротьбу разом з робіт¬ 
никами. Виступи в окремих міс¬ 
тах не злилися в єдиний загально- 
рос. збройний виступ проти цариз¬ 
му. Повстанці оборонялись, а не 
наступали, в них не було досвіду 
збройної боротьби, не вистачало 
зброї. Керівництво повстанням у 
цілому відставало від стихійно на¬ 
ростаючого руху мас. 
Літ.: Ленін В. І. Повне зібрання тво¬ 
рів: т. 13. Уроки Московського пов¬ 
стання; т. 17. До оцінки російської ре¬ 
волюції; т. ЗО. Доповідь про револю¬ 
цію 1905 року; Історія Комуністичної 
партії Радянського Союзу, т. 2. К., 
1967; Яковлев Н. Н. Вооруженньїе вос- 
стания в декабре 1905 года. М., 1957; 
Нариси історії Комуністичної партії 
України. К., 1977. Ф. Є. Лось. 

ГРУДНИНА, грудна кістка — у 
людини і багатьох хребетних тва¬ 
рин — частина скелету, що з’єднує 
хрящові кінці грудних ребер і 
частини плечового пояса. Г. люди¬ 
ни — плеската непарна кістка; ут¬ 
ворює середню частину передньої 
стінки грудної клітки 
ГРУДОЧЕРЕВНА ПЕРЕПОНА, 
діафрагма — перепона, що відме¬ 
жовує грудну порожнину від че¬ 
ревної порожнини. Має вигляд по¬ 
перечно розташованої куполопо¬ 
дібної м’язово-сухожильної плас¬ 
тинки, краї якої прикріплені до 
стінок грудної клітки, з боку че¬ 
ревної порожнини вкрита очереви¬ 
ною. Має отвори, крізь які прохо¬ 
дять стравохід, великі кровоносні 
судини та нерви. Бере участь у про¬ 
цесі дихання (при вдиху скорочу¬ 
ється і цим збільшує об’єм грудної 
порожнини), регулює тиск у груд¬ 
ній і черевній порожнинах. 
ГРУЗД — рід грибів родини сиро- 
їжкових. Те саме, що й хряіц-мо- 
лочник. 
ГРУЗЙНИ (самоназва — картве- 
лі) — нація, основне населення 
Груз. РСР. Живуть компактними 
групами в Аз. РСР, а також у Ту¬ 
реччині та Ірані. Заг. чисельність 
Г.— 3,6 млн. чол. (1975, оцінка). 
За переписом 1970 чисельність Г. 
в СРСР — 3 245 800, з них у 
Груз. РСР — 3 130 741 чол., в 
УРСР — 14 650 чол. Мова — гру¬ 
зинська картвельської групи кав¬ 
казьких (іберійсько-кавказьких) 
мов. Віруючі Г.— переважно хрис¬ 
тияни (православні й католики), 
частина — мусульмани. За лінг¬ 
вістичними даними припускається 
існування племінних об’єднань 
предків Г., які в 3-му тис. дон. е. 
мали картвельську загальномовну 
основу. В 1-й пол. 1-го тис. до н. е. 
виникли великі етносоціальні об’єд¬ 
нання (діаухи, мушки, тубали, 
кулхи), які стали основою груз. 
державності (1-е тис. до н. е.). Але 
процес утворення єдиної груз. на¬ 
родності завершився тільки за ран¬ 
нього середньовіччя. В 2-й пол. 
19 ст. сформувалася груз. бурж. 
нація. В минулому Г. поділялися 
на ряд тер. груп, які до наших 
днів зберегли деякі локальні 
етногр. риси. Найголовніші групи: 
карталіни, кахетини, імеретини, 
мегрели, лази, свани, аджарці, гу- 
рійці(ьТруз. РСР). Після перемо¬ 
ги Рад. влади в ході соціалістич. 

будівництва Г. сформувались у 
соціалістичну націю і разом з ін. 
соціалістичними націями і народ¬ 
ностями СРСР утворили нову 
істор. спільність — радянський на¬ 
род. З давніх часів осн. заняттям 
Г. були землеробство, скотарство, 
виноградарство, металзуг. вироби, 
і різні ремесла. У Г. були розви¬ 
нуті кустарні промисли (золотоко- 
вальство, гончарство, килимарство, 
ткацтво та вишивання, обробка ме¬ 
талів, каменю, шкіри, дерева і ро¬ 
гу). Ці давні галузі г-ва зберіга¬ 
ються і розвиваються в умовах со¬ 
ціалістичного ладу. Докорінно 
змінився побут Г. Традиційні жит¬ 
ла (в Зх. Грузії — дерев’яний 
будинок на палях, з балконом і 
дво- або чотирисхилим дахом, у 
Сх. Грузії — кам’яний зі сходо¬ 
вим перекриттям і куполоподібним 
дахом — дарбазі; в гірських райо¬ 
нах — будинок-фортеця) заміню¬ 
ються сучас. будинками, при спо¬ 
рудженні яких використовуються 
елементи і форми нац. архітекту¬ 
ри. Нац. одяг (у чоловіків — чоха- 
ахалухі, куладжа, бурка та ін., 
у жінок — довге плаття — каба) 
витісняється сучас. міським одя¬ 
гом. За роки Рад. влади груз. на¬ 
род досяг значних успіхів у 
пром-сті, с. г., науці і культурі. 
Г.— нація суцільної письменності. 
Л-ра, музика, мистецтво Г. відомі 
далеко за межами республіки. Про 
історію, економіку й культуру Г. 
див. Грузинська Радянська Со¬ 
ціалістична Республіка. 
Літ.: Народьі Кавказа, т. 2. М., 1962^ 
Меликишвили Г. А. К истории древней 
Грузин. Тбилиси, 1959; Из истории 
украинско-грузинских связей. Тбили¬ 
си, 1968- 

Г. С. Читая. Н. О. Брегадзе. 

ГРУЗИНСЬКА МОВА — мова 
грузинів. Належить до картвельсь¬ 
кої групи кавказьких (іберійсько- 
кавказьких) мов. Розмовляє нею 
в СРСР бл. 3,2 млн. чол. (1970, 
перепис). В історії літературної 
Г. м. розрізняють два періоди: 
давньогрузинський (5—11 ст.) і 
новогрузинський (з 12 ст.). Осно¬ 
вою літ. Г. м. є картлійський діа¬ 
лект. Діалектна диференціація 
слабка. У фонетиці сучас. Г. м. 5 
голосних фонем і 28 приголосних, 
система яких троїста: дзвінкий, 
глухий і надгортанний (абруптив- 
ний). У морфології використову¬ 
ється префіксація й суфіксація. 
Морфологічна будова аглютинатив¬ 
на. Граматичні роди (й класи) не 
розрізняються. Відмінків шість — 
немає знахідного, є ергативний (див. 
Ергативна конструкція в мово¬ 
знавстві). Вживаються післяймен- 
ники. Дієвідмінювання особове — 
суб’єктно-об’єктне (у перехідних 
дієслів). У синтаксисі розрізняють 
три предикативні конструкції: но¬ 
мінативну, дативну й ергативну 
конструкцію. Розвинуті складні 
речення з підрядністю. Див. також 
Грузинське письмо. 
Літ.: Чикобава А. С. Грузинский 
язьїк. В кн.: Язьїки народов СССР, 
т. 4. М., 1967; Шанідзе А. Г. Граматика 
грузинської мови, ч. 1. Тбілісі, 1962 
[груз. мовою]. 

ГРУЗИНСЬКА ПРАВОСЛАВНА 
цЄрква — одна з найдавніших 
православних християнських цер¬ 
ков. Виникла в 1-й пол. 4 ст. У 484 
стала самостійною (автокефаль- 

ГРУЗИНСЬКА 
ПРАВОСЛАВНА 

ЦЕРКВА 
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ГРУЗИНСЬКА РСР 

Герб Грузинської РСР. 

ГРУЗИНСЬКА 
РАДЯНСЬКА 
СОЦІАЛІСТИЧНА 
РЕСПУБЛІКА 

Площа — 69,7 тис. км2 

Населення — 
5016 тис. чол. (1979, 
перепис) 

Столиця — м. Тбілісі 

ною), вийшовши з підпорядкуван¬ 
ня антіохійського патріарха. З 
приєднанням Грузії до Росії Г. п. ц. 
1811 ввійшла до складу Руської 
православної церкви на правах ек¬ 
зархату. В березні — вересні 1917 
оголосила себе самостійною. У 
1943 синод Руської православної 
церкви визнав її автокефалію. Має 
незначні відмінності в літургіч- 
них правилах від ін. православних 
церков. Вищим органом Г. п. ц. є 
Помісний собор. Очолює церк¬ 
ву католікос-патріарх, резиденція 
якого в Тбілісі. З 1962 Г. п. ц. є 
членом Всесвітньої ради церков. 

П. Д. Пилипенко. 

ГРУЗИНСЬКА РАДЯНСЬКА 
СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІ- 
КА, Грузія. 
Загальні відомості. Груз. РСР ут¬ 
ворена 25.11 1921. Розташована в 
центр, та зх. частинах Закавказ¬ 
зя. На Пн. межує з РРФСР, на 
Сх. й Пд. Сх.— з Аз. РСР, на Пд. 
— з Вірм. РСР і Туреччиною. На 
Зх. омивається Чорним м. До скла¬ 
ду Г. входять Абхазька Автоном¬ 
на Радянська Соціалістична Рес¬ 
публіка, Аджарська Автономна 
Радянська Соціалістична Респуб¬ 
ліка та Південно-Осетинська ав¬ 
тономна область. Поділяється на 
65 районів, має 51 місто й 62 с-ща 
міськ. типу. Карти див. на окре¬ 
мому аркуші, с. 192—193. 

Державний лад. Груз. РСР— суве¬ 
ренна радянська соціалістична 
держава, що входить до складу 
СРСР. Діючу Конституцію Груз. 
РСР прийняла 15.IV 1978 позачер¬ 
гова 8-а сесія Верховної Ради Гру¬ 
зинської РСР 9-го скликання. Най¬ 
вищий орган держ. влади і єдиний 
законодавчий орган — однопалат¬ 
на Верховна Рада Груз. РСР, що 
обирається строком на 5 років. 
Верховній Раді Груз. РСР під¬ 
звітна обирана нею Президія Вер¬ 
ховної Ради Груз. РСР — постійно 
діючий орган Верховної Ради рес¬ 
публіки, який здійснює в межах, 
передбачених Конституцією Груз. 
РСР, функції найвищого органу 
держ. влади республіки в період 
між її сесіями. Верховна Рада 
Груз. РСР утворює Уряд Груз. 
РСР — Раду Міністрів Груз. РСР 
— найвищий виконавчий та розпо¬ 
рядчий орган держ. влади респуб¬ 
ліки. Найвищими органами держ. 
влади і єдиними законодавчими ор¬ 
ганами в авт. рад. соціалістичних 
республіках, що входять до скла¬ 
ду Груз. РСР, є їхні Верховні Ра¬ 
ди, що обирають відповідні Пре¬ 
зидії Верховних Рад; виконавчими 
й розпорядчими — утворені Вер¬ 
ховними Радами уряди — Ради 
Міністрів цих республік. Місц. 
органами держ. влади в авт. об¬ 
ласті, р-нах, містах, селищах і се¬ 
лах Груз. РСР є відповідні Ра¬ 
ди народних депутатів, що оби- 
аються населенням строком на 
,5 року. У виборах до всіх Рад 

народних депутатів Груз. РСР 
беруть участь громадяни, які 
досягли 18 років, на основі заг., 
рівного і прямого виборчого права 
при таємному голосуванні. Най¬ 
вищий суд. орган республіки — 
Верховний Суд Груз. РСР, який 
Верховна Рада Груз. РСР обирає 
строком на 5 років. 

Природа. Берегова лінія Г. розчле¬ 
нована слабо, значних заток і пів¬ 
островів немає. В основному Г.— 
гірська країна. Понад 80% її тери¬ 
торії — гори і височини. На Пн. 
підноситься Головний хребет (най¬ 
вища частина Великого Кавказу; 
вершини в межах республіки — 
г.Шхара, 5068 м; г. Казбек, 5033 м) 
з перевалами Клухорським (2782 
м), Мамісонським (2829 м), Хрес¬ 
товим (2379 м) та ін. Із Зх. на Сх. 
простягаються поздовжні хребти: 
Бзибський, Абхазький, Кодор- 
ський, Сванетський, Лечхумський, 
Рачинський та ін., а також попереч¬ 
ні — Гагрський, Картлійський, Ка- 
хетський та ін. На Пд. Г.— систе¬ 
ма Малого Кавказу (хребти Мес- 
хетський, Тріалетський та ін.). 
Між Великим Кавказом та Малим 
Кавказом — міжгірна улоговина, 
зайнята на Зх. Колхідською низо¬ 
виною, на Сх.— Алазанською та 
ін. рівнинами. Корисні копалини: 
марганцеві руди (Чіатурський 
марганцевий басейн), кам. вугілля, 
нафта, поліметалеві, сурм’яно^ми- 
ш’якові, мідні руди, буд. матеріали 
(мармур, сланці,, туфи, глини то¬ 
що). Багато мінеральних і термаль¬ 
них джерел. Клімат Г. перехідний 
від субтропічного до помірного; 
на Зх.— теплий, вологий, на .Сх.— 
сухий. Пересічна т-ра січня на уз¬ 
бережжі +5, +6°, на Сх. республі¬ 
ки — трохи нижча за 0*, липня — 
відповідно +22, +23° та +23, 
+25°. Опадів на Зх.— 1000—3000 
мм на рік (на Аджарському узбе¬ 
режжі — 2400—2800 мм), на Сх.— 
300—800 мм. Для гірських райо¬ 
нів Г. характерна вертикальна по¬ 
ясність кліматичних умов. У Г. 
багато річок, найбільші з них — 
Кура (з притоками Алазані, Араг¬ 
ві, Іорі, Ксані, Велика Ліахві); 
Ріоні, Чорох. Інгурі, Кодорі, Бзиб 
та ін. В Г. оере початок найбіль¬ 
ша річка Пн. Кавказу — Терек. 
Верхів’я деяких річок живляться 
льодовиками. Озера: Паравані, 
Карцахі, Палеостомі, Ріца. Амтке- 
лі та ін. 
Грунти на Зх. Г.— червоноземні й 
жовтоземні (найпридатніші для 
вирощування субтропічних куль¬ 
тур); є також болотні, торфово- 
болотні, підзолисті й алювіальні. 
В рівнинних районах Сх. Г. по¬ 
ширені чорноземні, каштанові та 
коричневі грунти, в горах — бурі 
гірсько-лісові та бурі опідзолені, 
вище — гірсько-лучні грунти. Фло¬ 
ра Г. багата, налічує, зокре¬ 
ма, понад 4500 видів квіткових 
рослин. Багато ендемічних видів 
(понтійський і Кавказ, рододенд¬ 
рони, самшит, лавровишня, хур¬ 
ма та ін.). Лісами вкрито бл. 37% 
території. На Зх. поширені дубо¬ 
во-грабові та букові ліси з вічнозе¬ 
леним підліском (рододендрон, 
лавровишня, падуб, місцями ліа¬ 
ни), є тисові й самшитові гаї; в 
серед, поясі гір — ялиново-смере¬ 
кові та соснові ліси. На верхніх 
схилах гір — альпійські та субаль¬ 
пійські луки. В рівнинній сх. час¬ 
тині республіки переважає напів¬ 
пустельна рослинність, у горах — 
широколистяні (дуб, граб, липа, 
клен, бук) та соснові ліси. Трап¬ 
ляється ксерофітне рідколісся 
(фісташки, ялівець тощо). В лісах 
водяться дика свиня, Кавказ. 

олень, козуля, бурий ведмідь, вовк, 
рись, борсук; птахи: чорний гриф, 
яструб, грак, дятли, фазан, вальд¬ 
шнеп, іволга тощо. В горах — ту¬ 
ри, сарна, безоарова коза, Кавказ, 
гірська індичка (улар), у степах 
— лисиця, вовк, шакал, гризуни; 
на Сх. збереглися джейрани. 
Для охорони рослинного й тварин¬ 
ного світу в Г. створено 17 заповід¬ 
ників, у т. ч. Піцунда-Мюссерсь- 
кий заповідник, Аджаметськии за¬ 
повідник, Бацара-Бабанеурський 
заповідник та ін. 
Населення. Осн. нас.— грузини 
(66,8%, 1970, перепис). Живуть 
також вірмени, росіяни, азербай¬ 
джанці, осетини, греки, абхази, 
українці, євреї, курди, татари та 
ін. Пересічна густота нас.— 6л. 
72 чол. на 1 км2 (1979). 52% нас. 
живе в містах. Найбільші міста: 
Тбілісі, Кутаїсі, Руставі, Су¬ 
хумі, Батумі. 
Історія. Люди жили на тер. Г. з 
часів раннього палеоліту. Перші 
ранньокласові держ. утворення ви¬ 
никли в кін. 2 — на поч. 1-го тис. 
до н. е. в пн.-зх. частині Г. На 
тер. Г. в результаті об’єднання со¬ 
юзів споріднених племен виникли 
дві д-ви: на Зх.— Колхіда (при¬ 
близно в 6 ст. до н. е.) і на Сх.— 
Іверія (4—3 ст. до н. е.). В 3—1 ст. 
до н. е. Г. підтримувала політ, і 
культур.-екон. зв’язки з Вірме¬ 
нією та елліністичними д-вами. В 
65 до н. е. Г. підкорив Рим. У 2— 
6 ст. н. е. в Зх. Г. існувало Лазьке 
царство (Егрісі). В 3—4 ст. в Г. 
поширилося християнство. З 4 ст. 
Іверії довелося вести боротьбу 
проти агресії Сасанідського Ірану 
(див. Сасаніди). Згідно з до¬ 
говором 562 між Іраном і Візан¬ 
тією Лазіка (Егрісі) підпала під 
владу Візантії, вплив якої на поч. 
7 ст. поширився і на Картлі. З се¬ 
ред. 7 до 9 ст. значну частину тер. 
Г. захопили араби. В кін. 8 — на 
поч. 9 ст. виникли великі феод, 
князівства; міжусобна боротьба 
між ними завершилась у 2-й пол. 
10 — на поч. 11 ст. об’єднанням 
груз. земель у єдину феод, д-ву на 
чолі з Багратом III (975—1014). 
У 6—10 ст. в основному завершив¬ 
ся процес формування груз. на¬ 
родності. 11—12 ст.— період най¬ 
більшої політ, могутності та роз¬ 
квіту економіки й культури феод. 
Г. За царювання Давида Будівни¬ 
ка (1089—1125) Г., успішно від¬ 
бивши навалу турків-сельджуків, 
визволила значну частину Закав¬ 
каззя — Ширван і Пн. Вірменію, 
приєднавши їх до себе. В роки 
правління Георгія III (1156—84) 
і Тамар (1184—1213) Г. стала од¬ 
нією з найсильніших д-в Закав¬ 
каззя і Близького Сходу. Високого 
ступеня розвитку досягли феод, 
відносини. В 12 ст. завершився 
процес закріпачення селян. За тих 
часів посилилися культур.-екон. та 
політ, зв’язки Г. з Київською Рус¬ 
сю. В 2-й чверті 13 ст. Г. підкорили 
монголо-татари, які завдали їй ве¬ 
ликих руйнувань. Навала Тімура 
в 2-й пол. 14 ст. ще більше сплюнд¬ 
рувала країну. Посилилася феод, 
роздробленість. У кін. 15 ст. Г. 
розпалася на незалежні царства — 
Картлійське, Кахетинське, Імере¬ 
тинське та князівство Самцхе-Са- 
атабаго (Пд. Г.). У 16 — на поч. 



17 ст. в Імеретинському царстві 
виділилися незалежні князівст¬ 
ва — Мегрелія, Гурія і Абхазія. В 
16—18 ст. Г. стала ареною бороть¬ 
би між Іраном і Туреччиною за па¬ 
нування на Закавказзі. Груз. на¬ 
род героїчно боровся проти за¬ 
гарбників. У 1625 в Картлі під 
керівництвом Г. Саакадзе спалах¬ 
нуло повстання проти Іран, пану¬ 
вання. В 1659 повстало населення 
Кахеті. Зв’язки Г. з Росією, що 
були перервані в період монг.-тат. 
навали, в кін. 15 ст. відновились, 
а в 16—18 ст. стали регулярними. 
Груз. правителі не раз зверталися 
до рос. уряду з проханням про по¬ 
дання Г. військ, допомоги і про 
спільні дії проти Туреччини й Іра¬ 
ну. В кін. 17 ст. в Москві виникла 
груз. колонія, де знайшла приту¬ 
лок значна кількість політ, і куль¬ 
турних діячів Г. (зокрема, Д. Гу- 
раміїивілі). Україна в 18 ст. стала 
для багатьох грузинів, які осели¬ 
лися на тер. Полтавського, Мирго¬ 
родського, Лубенського та ін. пол¬ 
ків, другою батьківщиною. Зміц¬ 
нення рос.-груз. відносин у 2-й 
пол. 18 ст. завершилося укладен¬ 
ням 1783 в Георгієвську друж¬ 
нього договору-трактату між Ро¬ 
сією та Картлійсько-Кахетинсь¬ 
ким царством про встановлення 
протекторату Росії над Сх. Г. В 
1801 Сх. Г. приєдналася до Росії. 
Слідом за цим? до 1810, відбуло¬ 
ся приєднання Зх. Г. (1803 — 
Мегрелії, 1804 — Імеретії, 1810 — 
Абхазії). 
В результаті рос.-тур. війни 1877— 
78 до складу Росії увійшла Аджа¬ 
рія. Приєднання Г. до Росії мало 
прогресивне значення. Воно було 
єдиним порятунком від агресії Ту¬ 
реччини та Ірану, панування яких 
загрожувало груз. народові фіз. 
знищенням. Включення в госп. 
життя Росії, що ставала на шлях 
капіталістичного розвитку, сприя¬ 
ло соціально-екон. прогресові Г. 
Утиски царизму і тяжкий гніт крі¬ 
посництва викликали в Г. масові 
сел. виступи. Це змусило царський 
уряд скасувати 1864—71 в Г. 
кріпаччину. Розвиток капіталіс¬ 
тичних відносин, політ, і екон. 
консолідація Г. створили перед¬ 
умови для завершення формування 
груз. бурж. нації. Рос. визволь¬ 
ний рух мав вплив на груз. пере¬ 
дову громадськість, яку очолюва¬ 
ли революц. демократи й письмен¬ 
ники І. Чавчавадзе, А. Цере- 
телі, Г. Церетелі та ін., які здо¬ 
були освіту в Росії і прилучилися 
до революц. ідей В. Г. Бєлінсько¬ 
го, М. О. Добролюбова, М. Г. Чер- 
нишевського, Т. Г. Шевченка. 
В 70-х рр. у Г. зародився народ¬ 
ницький рух. У 80—90-х рр. ви¬ 
никли робітн. гуртки в Батумі, Ку¬ 
таїсі та ін. містах. Робітн. рух у Г. 
з самого початку мав інтернац. ха¬ 
рактер. Першими пропагандиста¬ 
ми ідей марксизму серед робітни¬ 
ків у Г. були рос. соціал-демократи 
С. Я. Аллілуєв, М. І. Калінін, 
В. К. Курнатовський та ін. В 1892 
в Г. оформилася с.-д. орг-ція<Ме- 
саме дасі» (-«Третя група»). В 
90-х рр. під впливом революц. со¬ 
ціал-демократії робітн. рух набрав 
організованого характеру. В 1900— 
02 відбулися великі страйки на під¬ 
приємствах Тбілісі, вЧіатурському 

пром. р-ні, в Батумі (див. Батум¬ 
ський страйк і демонстрація 
1902). В Баку 1901 почала виходи¬ 
ти перша груз. ленінсько-іскрів- 
ська газ. <Брдзола> (-«Боротьба»). 
В 1901 в Тбілісі створено к-т 
РСДРП. У березні 1903 відбувся 
І з’їзд с.-д. орг-цій Кавказу, який 
оформив Кавказ, союзний к-т 
РСДРП, до складу якого 1903— 
06 входили П. І. Махарадзе, 
Й. В. Сталіщ С. Г. Шаумян та ін. 
Пролетаріат Г. брав участь у За¬ 
гальному страйку на Півдні Росії 
1903. В період революції 1905—07 
в Г. розгорнулась революц. бороть¬ 
ба робітників і селян. Після по¬ 
валення царського самодержавства 
в лютому 1917 в Г. виникли Ради 
робітн. і сел. депутатів,більшість 
у яких захопили меншовики та есе¬ 
ри. 9(22).ІІІ 1917 створено Особли¬ 
вий Закавказ. к-т (ОЗАККОМ) — 
орган бурж. Тимчасового уряду. 
В Г., як і в усій Росії, встанови¬ 
лося двовладдя. Перемога Вели¬ 
кої Жовтн. соціалістич. революції 
поклала початок соціальному й 
національному визволенню груз. 
народу. 15(28).ХІ 1917 блок контр- 
революц. сил організував замість 
ОЗАККОМу Закавказ. коміса¬ 
ріат. Владу в Г. захопили мен¬ 
шовики. Більшовики продовжува¬ 
ли боротьбу в умовах підпілля. 
Створений у лютому 1918 контрре- 
волюц. Закавказ. сейм оголосив Г. 
незалежною республікою. В ре¬ 
зультаті антинар. політики бурж. 
ряду порушилися екон. зв’язки 
. з Росією. В 1-й пол. 1918 в Г. 

відбулися збройні повстання тру¬ 
дящих проти меншовицького уря¬ 
ду. Щоб зберегти владу, меншови¬ 
ки пішли на зговір з інтервента¬ 
ми. В квітні 1918 тур. війська оку¬ 
пували Каре, Ардаган, Батумі. В 
кін. травня — на поч. червня 1918 
до Г. вступили нім. війська. 4.VI 
1918 груз. меншовицький уряд ук¬ 
лав договір з Туреччиною, згідно з 
яким до останньої відходила час¬ 
тина тер. Г. У грудні 1918 на змі¬ 
ну тур. і нім. військам прибули 
англ. окупанти; вони залишалися 
в Г. до липня 1920. 
В 1919 більшовики Г. під керів¬ 
ництвом Г. К. Орджонікідзе поча¬ 
ли підготовку збройного повстан¬ 
ня. В жовтні — листопаді 1919 
повстали трудящі більшості пові¬ 
тів Г. Зміцнення Рад. Росії, вимо¬ 
ги нар. мас змусили груз. меншо¬ 
вицький уряд укласти 7.У 1920 
договір з РРФСР, за яким він 
повинен був розірвати зв’язки з 
рос. контрреволюцією, вивести з 
Г. іноз. війська. Повноважним 
представником РРФСР в Г. було 
призначено С. М. Кірова. В травні 
1920 створено Комуністичну пар¬ 
тію Г. Представники груз. народу 
героїчно відстоювали молоду вла¬ 
ду Рад на всіх фронтах громадян, 
війни. На Україні проти контрре¬ 
волюції боролися Г. К. Орджоні¬ 
кідзе, В. С. Кіквідзе, Л. Й. Карт- 
велішвілі та ін. Сини укр. народу 
самовіддано билися за перемогу 
Рад. влади в Г. 
Вночі проти 12.11 1921 у Борчалін- 
ському повіті почалося збройне 
повстання, яке незабаром охопило 
всю Г. 16.11 було створено ревком, 
який проголосив Г. Рад. Соціаліс¬ 
тичною Республікою. Ревком звер¬ 

нувся по допомогу до Рад. Росії. 
25.11 1921 загони груз. повстанців 
разом з частинами Червоної Армії 
визволили Тбілісі, скинули мен¬ 
шовицький уряд і встановили Рад. 
владу. До кін. березня всю тер. Г. 
було очищено від меншовицьких 
військ. 16.ІІІ 1921 між РРФСР і 
Туреччиною підписано договір, за 
яким Батумі і пн. частину Аджарії 
повернуто Г. 21.У 1921 Груз. РСР 
уклала договір з РРФСР про 
військ.-госп. союз. До складу Г. 
увійшли Адж. АРСР (16.УІІ 1921), 
Абх. АРСР (16.XII 1921), Пд.-Осет. 
а. о. (20.ІУ 1922). 13.ІІІ 1922 Г. 
увійшла до Закавказької федера¬ 
ції, а ЗО.XII 1922 в її складі — до 
Союзу РСР. 5.XII 1936 Г. безпосе¬ 
редньо ввійшла до складу Союзу 
РСР на правах союзної республі¬ 
ки. В результаті соціалістичного 
будівництва, успішного виконання 
перших п’ятирічок у Г. було здій¬ 
снено індустріалізацію пром-сті, 
колективізацію с. г. й культур, 
революцію. Груз. народ консолі¬ 
дувався в соціалістичну націю. 
Під час Великої Вітчизн. війни 
1941—45 груз. народ разом з усіма 
народами СРСР став на захист со¬ 
ціалістичної Батьківщини. В роки 
війни в Г. сформовано кілька нац. 
дивізій, що брали участь у битві 
за Кавказ 1942—43, у боях за виз¬ 
волення Таманського п-ова, Кри¬ 
му й на ін. ділянках фронту. 
Грузини-воїни були учасниками ге¬ 
роїчної оборони Севастополя, Оде¬ 
си, Києва та ін. міст. Грузини бра¬ 
ли участь у партизанському русі, 
зокрема на Україні (напр., однією 
з партизанських частин команду¬ 
вав Д. І. Бакрадзе), в Русі Опору 
народів Європи. За бойові подви¬ 
ги 137 чол. з Г. удостоєно звання 
Героя Рад. Союзу (з них 15 чол.— 
за форсування Дніпра 1943). По¬ 
над 240 тис. воїнів та учасників 
партизанського руху нагороджено 
орденами і медалями СРСР. У ро¬ 
ки повоєнних п’ятирічок трудящі 
Г. під керівництвом КПРС успіш- 
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1940 1965 1970 1977 

но працювали над завершенням спорту і зв’язку — 2,8%. Капіта- 
побудови соціалізму в країні, даль- ловкладення в нар. г-во Г. 1977 
шим розвитком економіки й куль- становили 1548 млн. крб. (1965 — 
тури республіки. Зміцнилися зв’яз 
ки з народами СРСР, у т. ч. з 
українським. Проявом цих зв’яз¬ 
ків є розмах соціалістичного зма¬ 
гання між гірниками Чіатури і 
Нікополя, Ткібулі й Донбасу, між 
трудівниками Генічеського р-ну 

758 млн. крб.). Продуктивність 
праці 1977 зросла проти 1965: в 
пром-сті — в 1,9 раза, в с. г.— в 
1,9 раза, в буд-ві — в 1,54 раза. 
Нац. доход республіки збільшився 
за 1971—77 в 1,45 раза. Виплати 

валової продукції всієї пром-сті. 
Електроенергетика представлена в 
основному гідроелектростанціями 
(Інгурі ГЕС, ЗАГЕС, Ріоні ГЕС, 
Храмі ГЕС, Ладжанурі ГЕС, Гу- 
маті ГЕС, Варціхе ГЕС та ін.) і 
тепловими електростанціями (Тбі¬ 
ліська, Ткварчельська ДРЕС та 
ін.). Енергосистема Г. входить до 
Закавказької енергосистеми, яку 

БОРОТЬБА за РАДЯНСЬКУ ВЛАДУ в ГРУЗІЇ 
в 1918-21 роках 

8 

. 

й пільги з сусп. фондів споживан- 
(Херсон. обл.) і Махарадзевського ня зросли за 1971—77 на 52%, підключено до Єдиної енергосисте- 
р-ну (Груз. РСР) та ін. Трудящі роздрібний товарооборот—на 50%. ми Європ. частини СРСР. Осн. га- 
Г., як і всі рад. народи, беруть За цей час введено в дію 12 129 лузь гірничорудної пром-сті—мар¬ 

ганцеворудна (район Чіатури); ви¬ 
добувають і вугілля (Ткібулі, 
Ткварчелі), руди кольорових мета¬ 
лів, барит, гумбрин, діатоміт тощо. 
За роки Рад. влади створено чорну 
металургію (з-ди: металург, у Рус- 
таві та феросплавів у Зестафоні), 
хім. (Руставі, Кутаїсі), нафтопере¬ 
робну (Батумі) пром-сть. Новою 
галуззю є видобування і збагачу¬ 
вання мі дно-полі металевих руд 
(Маднеулі). Машинобудування й 
металообробка представлені вели¬ 
кими підприємствами авто-, елект- 
ровозо-, авіа-, верстатобудуван¬ 
ня, електротех. і приладобудівної 
пром-сті, с.-г. машинобудування 
(Тбілісі, Кутаїсі, Руставі, Батумі, 
Поті). З буд. матеріалів у Г. вироб¬ 
ляють цемент, шифер, стінові бло¬ 
ки, залізобетонні вироби тощо. Є 
підприємства лісової, деревообр. 
пром-сті, поблизу Зугдіді — целю¬ 
лозно-паперовий комбінат. Осн. га¬ 
лузі легкої пром-сті: шовкова, вов¬ 
няна, бавовняна, трикотажна, шкі- 
ряно-взут. (Тбілісі, Кутаїсі, Бату¬ 
мі, Горі та ін.). У харч, пром-сті 
Г. значну питому вагу має вироби, 
чаю (понад 80 чайних ф-к у Зх. 
Грузії), вина, тютюну, плодових 
консервів. Широко налагоджено 
розливання місц. мінеральних вод, 
особливо з Боржомського джерела. 
Сільське господарство. 
Осн. галуззю с. г. є землеробство, 
що спеціалізується на вирощуванні 
субтропічних культур (чай, лимо- 
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—МЛч Марнеулі 

(до Туреччини ?К?Ахалкалакі і 
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V / •* ( Ардаган чй! \ Ворон цовка 1|\ 
и * и < V_у ЧчвдирУ частими 11 А|\ 
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Дії Червоної Армії по наданню допомоги повст 
лин трудящим Грузії в лютому—березні 1921 р р 15 і 1*8 і 

Межа турецької окупації за договором з 
іоооооооо меншовицьким урядом Грузії від 4 червня 1918 р. 

у Гарнізони німецьких окупантів у травні— 
листопаді 1918 р. 

Межа англійської окупації Батумськоі області 
(до липня 1920 р.) 

9 Англійський гарнізон у Тифлісі до 1920 р. 

Революційні виступи проти інтервентів І грузинських 
меншовиків у 1918-20 рр 

і в армії Кутаіс в містах у сільській місцевості у 1914 р. у 1921 р 

А Збройні повстання трудящих проти влади ..гаї Сучасні кордони Грузинської РСР 
грузинських меншовиків 12-16 лютого 1921 р. 7 к к 

1 * Створення в Шулаверах 16 лютого 1921 р грузинського Ревкому 

Утворення Грузинської РСР 25 лютого 1921 р 

Утворення Абхазької АРСР 4 березня 1921 р. 

Утворення Аджарської АРСР 16 липня 1921 р. 

Утворення Південно-Осетинсько! АО 20 квітня 
1922 р. 

Державний кордон.- 

50» 

активну участь у створенні мате- тис. м2 житл. площі. Союзне зна- 
ріально-тех. бази комунізму. Г. чення має курортне г-во Г. на уз- 
нагороджено 2 орденами Леніна бережжі Чорного м. і в гірських н"и, мандарини)" винограду та ово- 
(1935, 1965), орденами Жовтневої районах. чів і дає майже вдвоє більше про- 
Революції (1971), Дружби наро- Промисловість. У струк- дукції за вартістю, ніж тварин- 
дів (1972). Е. В. Хоштаріа. турі пром-сті Г. важливого значен- ництво. Заг. обсяг продукції с. г. 
Комуністична партія Грузії ство- ня набув комплекс галузей важкої 1977 зріс проти 1960 в 2_рази, а 

індустрії. В поєднанні з інтенсив¬ 
ним с. г. союзне значення має 
харч, пром-сть республіки, яка ра¬ 
зом із легкою виробляє бл. 60% 

рена в травні 1920 під назвою Ко¬ 
муністична партія (більшовиків) 
Грузії — КП(б)Г. З жовтня 1952 
має сучас. назву. На 1.1 1978 налі¬ 
чувала 331 282 члена і кандидата 
в члени партії. Черговий, XXV 
з’їзд відбувся 22—24.1 1976. Пер¬ 
ший секретар ЦК Компартії Гру¬ 
зії — Е. А. Шеварднадзе (з 1972). 
ЛКСМ Грузії засн. в серпні 1920. 
На 1.1 1978 в її лавах було 692 647 
комсомольців. 
Профспілки Грузії на 1.1 1978 на¬ 
лічували понад 2 млн. чоловік. 
Народне господарство. Г. — 
індустр.-агр. республіка. Нар. г-во 
Г. є складовою частиною єдиного 
народногосподарського комплексу 
СРСР. Виділяється видобуванням 
марганцевих руд, вироби, феро¬ 
сплавів, сталевих труб, електро¬ 
возів, вантажних автомобілів, ме¬ 
талорізальних верстатів, деяких 
електротех. виробів і приладів, 
ряду харч, продуктів — чаю, цит¬ 
русів, тютюну, вин, ефірних і 
тунгової олії тощо. В 1977 у вало¬ 
вому сусп. продукті республіки 
частка пром-сті становила 60,3%, 
с. г.— 20,0% , буд-ва — 9.5% , тран- 

порівняно з 1970 — на 33%. На 
кін. 1977 в республіці було 698 
колгоспів, у т. ч. 4 риболовецькі, 
і 416 радгоспів. Плоша зрошуваних 

Виробництво основних видів промислової продукції 

Продукція Одиниця виміру 1913 1940 1970 1977 

Електроенергія млрд. кВт* гол 0,02 0,7 9 12,0 

Марганцева руда 
Мінеральні добрива. 

тис. т 966 1449 1569 1928 

в ум. одиницях « — — 467 748 

Верстати металорізальні шт. — 803 3439 4076 

Автомобілі вантажні тис. шт — — 14,0 20,3 

Шовк-сирець 
Панчішно-шкарпеткові 

1 7 312 424 426 

вироби млн. пар — 2,8 15,7 22,2 

Трикотажна білизна млн. шт. _ 2,4 20,5 21,7 

Верхній трикотаж « — 1,5 9,6 14,9 

Взуття шкіряне млн. пар — 8,7 14,6 14,8 

Консерви млн. ум. банок 0,1 29,1 234,0 389,3 

Вино виноградне ** 

Чай байховий первинної 
млн. дал 0,2 1,7 5,5 7,1 • 

переробки 

• 1976. 

тис. т 11 64 92,6 • 

•* Без вина, яке доробляють і розливають ,на територіях інших республік. 
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земель (в основному на Сх. рес¬ 
публіки) 1977 становила 392 тис. 
га. Зрошувальні системи — Сам- 
горська, Тіріпонська, Алазанська, 
Совмашвельська, Мухранська; бу¬ 
дується (1979) Верхньоалазанська 
зрошувальна система. Осушено 
(включаючи землі Колхіди) 153 
тис. га. Гірський рельєф обмежує 
землеробські площі, тому с.-г. 
угіддя Г. 1977 становили тільки 
44,3% тер. республіки (3,1 млн. 
га), з них орні землі — 11,4% 

Посівні площі 
сільськогосподарських культур 
(тис. га) 

Посівна площа 1940 1977 

Уся посівна площа 896 742 

Зернові культури 749 358 

Технічні культури 52 46 

Овочі і картопля 39 64 

Кормові культури 53 268 

баловий збір найважливіших 
сільськогосподарських культур 
(тис. т) 

Сільськогосподарська 
культура 1940 1977 

Зернові культури 
Цукрові буряки (фаб¬ 

538 716 

ричні) 72 137 

Овочі 104 509 

Плоди і ягоди 143 698 

Виноград 
Чайний лист (сорто¬ 

150 585 

вий) 51,3 412.1 

(0,8 млн. га). В субтропічній зоні 
вирощують чайні кущі, цитрусові 
(культивують у приморських райо¬ 
нах), плодові (хурма, гранат, муш- 
мула, фейхоа), тунг (Г.— єдиний 
в СРСР виробник високоякісної 
тунгової олії), благородний лавр, 
бамбук та ін. Під чайними планта¬ 
ціями — 65,5 тис. га (95% заг. ви¬ 
роби. СРСР). Традиційна галузь 
с. г.— виноградарство. В 1977 пло¬ 
ща плодоягідних насаджень досяг¬ 
ла 175 тис. га (1940 — 109 тис. 
га), виноградників — відповідно 
139 тис. га (70 тис. га). 
Осн. зернові культури — кукуру¬ 
дза, пшениця; тех.—тютюн, соняш¬ 
ник, цукр. буряки, ефіроолійні. 
Тваринництво переважно м’ясо-мо¬ 
лочного і м’ясо-вовнового напря¬ 
мів. Поголів’я (тис., на 1.1 1978): 
великої рогатої худоби — 1531 (у 
т. ч. корів — 593), свиней — 827, 
овець і кіз — 2024. Вівчарство зо¬ 
середжене здебільшого в гірських 
районах. Розвинуте птахівництво, 
а також шовківництво (переважно 
на Зх.). У 1977 було вироблено: 
м’яса(в забійній вазі)—138 тис. т, 
молока — 612 тис. т, яєць — 
576 млн. шт., вовни — 5,1 тис. т. 
Парк с.-г. машин становив (тис. 
шт., кін. 1977): тракторів (фіз. 
одиниць) — 23,6, зернозбираль¬ 
них комбайнів — 1,7. В республі¬ 
ці широко здійснюється спеціалі¬ 
зація і концентрація с.-г. вироби, 
на основі міжгосподарського ко¬ 
оперування і агропром. інтеграції. 
На кін. 1977 в Г. створено 275 між- 

госп. підприємств та об’єднань, у 
т. ч. будівельних — 51, тваринни¬ 
цьких — 64. 
Транспорт. У заг. вантажоо- 
бороті республіки 66% припадає на 
залізничний транспорт. Довжина 
з-ць заг. користування на кін. 
1977 становила 1,42 тис. км. Те¬ 
риторією Г. вздовж Чорного м. 
проходить з-ця Самтредіа — Цха- 
кая — Сухумі — Туапсе, а також 
частина гол. з-ці Закавказзя Баку 
— Батумі з відгалуженнями. Всі 
з-ці електрифіковано. Розвинутий 
мор. транспорт. Гол. порти: Бату¬ 
мі, Поті. Автошляхів (кін. 1977) — 
21,7 тис. км, у т. ч. 18,3 тис. км з 
твердим покриттям. Найважливіші 
автошляхи: Тбілісі — Орджонікі- 
дзе (Військово-Грузинська дорога), 
Батумі — Новоросійськ (Чорно¬ 
морська дорога), Самтредіа — Тбі¬ 
лісі — Баку тощо. Авіалінії спо¬ 
лучають Г. з найбільшими містами 
країни. Діють нафтопровід Баку — 
Батумі (перший у дореволюц. Ро¬ 
сії), газопроводи Грозний — Тбілісі 
та Карадаг — Акстафа (Аз. РСР) 
з відгалуженням на Тбілісі. В 
Тбілісі — метрополітен. У десятій 
п’ятирічці в Груз. РСР передба¬ 
чено: збільшити обсяг пром. про¬ 
дукції на 41%; забезпечити випе¬ 
реджаюче зростання електротех., 
верстатобуд., інструментальної та 
хім. пром-сті, дальший розвиток 
електроенергетики в основному за 
рахунок використання гідроенерго¬ 
ресурсів, завершити будівництво 
Інгурської ГЕС; розвивати легку 
й харч., особливо виноробну 
пром-сть; збільшити середньоріч¬ 
ний обсяг валової продукції с. г. 
за п’ять років на 29% , а середньо¬ 
річний збір винограду — приблиз¬ 
но в 1,5 раза; здійснювати дальші 
роботи по зрошуванню земель, 
осушуванню Колхідської низовини; 
поліпшити використання меліоро¬ 
ваних земель; забезпечити дальший 
розвиток курортних зон і тури¬ 
стичних баз на узбережжі Чорно¬ 
го м. і в гірських районах. 

Г. Г Гвелесіані. 
Охорона здоров’я. В 1977 в респуб¬ 
ліці було 51 тис. лікарняних лі¬ 
жок — 101,3 ліжка на 10 тис. ж. 
(в 1913 було 2 тис. ліжок — 8 лі¬ 
жок на 10 тис. ж.*); мед. допомогу 
подавали 21,3 тис. лікарів — 42,3 
лікаря на 10 тис. ж.(в 1913 — 461 
лікар, тобто 1,8 лікаря на 10 тис. 
ж.) та 52,8 тис. осіб серед, мед. пер¬ 
соналу. Відомі бальнеологічні ку¬ 
рорти — Цхалтубо, Боржомі, Тбі¬ 
лісі, приморські кліматичні — Га¬ 
гра, Новий Афон, Піцунда, Суху¬ 
мі, Кобулеті, гірськокліматичні — 
Абастумані та Бакуріані. Лікарів 
готує мед. ін-т у Тбілісі. 
Народна освіта, наукові та куль¬ 
турно-освітні заклади. До вста¬ 
новлення Рад. влади в Г. пере¬ 
важна більшість населення була 
неписьменною. В 1914/15 навч. р. 
діяло 1677 поч. шкіл (127,7 тис. 
учнів), 48 серед, навч. закладів, 
один вуз — Вищі жіночі курси 
(300 студенток). За роки Рад. вла¬ 
ди Г. стала республікою суціль¬ 
ної письменності. В 1977/78 навч.р. 
в республіці діяло 4,2 тис. за- 
гальноосв. шкіл усіх видів (1 млн. 
учнів), 95 серед, спец. навч. зак¬ 
ладів (52,9 тис. учнів). У 1977 про- 
фес.-тех. уч-ща підготували 29 тис. 

кваліфікованих робітників. У 19 
вищих навч. закладах налічувалося 
843 тис. студентів. Найбільші 
вузи: Тбіліський університет, 
Груз. політех. ін-т ім. В. І. Леніна, 
мед. ін-т, Груз. зооветеринарний 
навч.-дослідний ін-т, Академія ми¬ 
стецтв тощо. На 1000 чол., зайня¬ 
тих у нар. г-ві, 802 мають вищу й 
серед, (повну й неповну) освіту. В 
республіці є Академія наук Гру¬ 
зинської РСР (103 академіки, дій¬ 
сні члени і чл.-кор.; 42 наук, 
установи із 5477 наук, працівника¬ 
ми, зокрема 382 докторами і 1898 
канд. наук, 1978). Усього в наук, 
установах і вузах республіки 
працюють 24,9 тис. науковців 
(1977). Функціонують 3,9 тис. масо¬ 
вих б-к (27,9 млн. одиниць зберіган¬ 
ня), 25 театрів, 2,4 тис. клубних 
закладів, 2 тис. кіноустано¬ 
вок, 87 музеїв (Держ. музей Г. 
ім. Джанашіа, Музей мистецтв Гру¬ 
зинської РСР, Картинна галерея 
Грузії тощо). Серед позашкіль¬ 
них закладів — палаци та будин¬ 
ки піонерів, станції юних техні¬ 
ків, натуралістів, дит. спорт, шко¬ 
ли, парки культури і відпочинку 
школярів тощо. 
Преса, радіомовлення, телеба¬ 
чення. В 1977 у Г. видано 2470 
книг і брошур тиражем 17,7 млн. 
примірників, зокрема 1576 назв 
груз. мовою тиражем 14,3 млн. 
примірників; 74 журнали та ін. 
періодичні видання річним тира¬ 
жем 31,4 млн. примірників; 142 
газети разовим тиражем 3190 тис. 
примірників. Друковані органи ЦК 
Компартії Грузії: газ. «Сопліс 
цховреба» (««Сільське життя»), 
журн. «Сакартвелос комуністі» 
(««Комуніст Грузії»). Друковані ор¬ 
гани ЦК Компартії Грузії, Верхов¬ 
ної Ради і Ради Міністрів Груз. 
РСР: газ. ««Комуністі», «Заря Вос- 
тока», ««Радянська Грузія» (азерб. 
та вірм. мовами). З 1936 працює 
Груз. телеграфне агентство (Груз. 
ТАГ). Радіомовлення ведеться з 
1927, телебачення — з 1956. 
Література. Джерела груз. л-ри ся¬ 
гають у глибоку давнину, до часів 
поганства. Проте пам’ятки дохрис¬ 
тиянської груз. л-ри до нас не 
дійшли. Велике значення для роз¬ 
витку груз. л-ри мала усна нар. 
творчість. Відомі образи груз. фо¬ 
льклору — богоборець Амірані, за¬ 
кохані царевич Абесалом і пастуш¬ 
ка Етері, злий демон Мурман, муд¬ 
рець Міндіа, юнак Зураб. В л-рі 
5—11 ст. переважали реліг. моти¬ 
ви. Першою високохудож. пам’ят¬ 
кою оригінальної груз. агіографіч¬ 
ної л-ри, яка дійшла до нас, є 
«Мучеництво Шушаніки» Я. Цур- 
тавелі (5 ст.). З кінця 11 ст. розви¬ 
валася світська л-ра, особливо пое¬ 
зія. Створено такі худож. пам’ят¬ 
ки, як «Аміран-Дареджаніані» 
та «Вісраміані». Вершина цієї 
поезії—««Витязь у тигровій шку¬ 
рі» Ш. Руставелі. Монгольське 
іго, навала персів і турків, розпад 
централізованої груз. монархії на 
ворогуючі між собою феод, царст¬ 
ва й князівства надовго затримали 
розвиток груз. культури, зокрема 
л-ри. Протягом 17—18 ст. груз. 
л-ра переживала епоху Відроджен¬ 
ня, що характеризувалася гост¬ 
рою боротьбою проти сх. впливу, за 
утвердження і розвиток нар. основ 
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С. С. Кобуладзе. Ілю*» 
страція до поеми 
ІП. Руставелі «Витязь 
у тигровій шкурі». 
1937. 
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Мозаїка в головному 
храмі Гелатського мо¬ 
настиря. Архангел Ми- 
хаїл. Фрагмент. 1125 — 
ЗО. 

Пам’ятник Шота Руста- 
велі в Тбілісі. Бронза, 
мармур. 1942. Скульп¬ 
тор К. М. Мерабішві- 
лі, архітектор III. Тула- 
швілі. 

Е. Д. Амашукелі. Вах- 
танг Горгасал. Бронза. 
1960. Державна картин¬ 
на галерея Грузії. Тбі¬ 
лісі. 

духовної культури. Відомі поети 
того часу — Теймураз І, Арчил II, 
Вахтанг VI, Сул хан Саба Орбелі- 
ані, Давид Гурамішвілі, Бесікі 
(Віссаріон Габашвілі). У цей же час 
прославився поет-ашуг Саят-Нова. 
З поч. 19 ст. панівним напрямом у 
груз. л-рі став романтизм. Його 
представники — О. Чавчавадзе, Г. 
Орбеліані, Н. Баратагивілі та ін. 
З 50-х рр. 18 ст. почав переважати 
реалізм, першим представником 
якого був драматург Г. Еріставі. У 
той час виступали драматург 3. Ан- 
тонов, прозаїки Л. Ардазіані і 
Д. Чонкадзе, поет Р. Еріставі. У 
60-х рр. розвинувся критичний ре¬ 
алізм (І. Чавчавадзе, А. Церетелі, 
Н.Ніколадзе, Г. Церетелі, К. Лорд- 
кіпанідзе, С. Месхі). В груз. худож. 
л-рі 70—80-х рр. відображено на¬ 
родницький рух (Н. Ломоурі, К. 
Габашвілі, С. Мгалоблішвілі, І.Да- 
віштавілі та ін.). У 80-х рр. 
здобули популярність письменник- 
романіст О. Казбегі і поет 
Важа Пгиавела. З наростанням 
пролет. революц. руху в л-рі кін. 
19 ст. переважали теми класової 
боротьби та ідеї соціалізму (Н. 
Ніношвілі, І. Євдошвілі, Ч. Лом- 
татідзе, Г. Кучишвілі). Серед пись¬ 
менників, що виступили на межі 
двох століть, найвідоміші: В. Ба¬ 
ркові, А. Еріставі-Хоштарія, Д. 
Мегрелі, Д. Клдіашвілі. ПІ. Араг- 
віспірелі. В роки реакції виникла 
декадентсько-символістська група 
« Голубі роги». В той же час твор¬ 
чість Ш. Дадіані, Л. Кіачелі, Н. 
Лордкіпанідзе мала реалістичне 
спрямування. Напередодні Великої 
Жовтн. соціалістичної революції 
були популярними твори перших 
груз. пролет. письменників — С. 
Еулі, Вакелі, І. Лісашвілі, П. 
Самсонідзе та ін. 
Після встановлення Рад. влади в 
Г. (1921) почалася нова епоха в 
історії груз. л-ри. Перший період 
її розвитку характеризувався гост¬ 
рою ідеологічною боротьбою. З 2-ї 
пол. 20-х рр. кращі представники 
груз. л-ри відображали нову соці¬ 
алістичну дійсність, героїчне рево¬ 
люц. минуле груз. народу (Г. Та- 
бідзе, Г. Леонідзе, М. Джавахішві- 
лі, Л. Кіачелі, Й. Гріиіашвілі, С. 
Чиковані, Ш. Дадіані). В 30-і рр. 
в груз. л-рі остаточно утвердився 
як осн. творчий метод соціалістич¬ 
ний реалізм (К. Лордкіпанідзе, К. 
Гамсахурдіа, І. Абашидзе, Г. 
Абашидзе, О. Кутателі та ін.). В 
роки Великої Вітчизн. війни і в 
повоєнний період в груз. л-рі вис¬ 
тупили поети Й. Нонешвілі, Р. 
Маргіані, X. Берулава, О. Че- 
лідзе, К. Каладзе, драматурги М. 
Бараташвілі, Г. Мдівані, прозаї¬ 
ки Д. Шенгелая, Р. Джапарідзе, В. 
Аваліані та ін. В галузі літ. крити¬ 
ки відомі В. Жгенті, Г. Джиблад- 
зе, III. Радіані, Л. Асатіані та 
ін. Спілка письменників з 1932. 
Груз.-укр. літ. зв’язки розвивали¬ 
ся з 17 ст. Яскравий вияв це знай¬ 
шло у 18 ст. у творчості Д. Гура¬ 
мішвілі. Укр. л-ру в Г. популяри¬ 
зували Л. Кецховелі, ПІ. Читад- 
зе, Н. Ломоурі, Іасамані та ін., 
які навчалися в ун-тах у Києві та 
Харкові. Значним успіхом у Г. 
користувалися п’єси І. Котляревсь¬ 
кого, Г. Квітки-Основ’яненка в пос¬ 
тановці укр. труп, які гастролю¬ 

вали в Г. Зближенню л-р сприя¬ 
ла діяльність М. Гулака і О. Нав- 
роцького, які в різний час жили в 
Г. Між 1903—13 у Г. перебувала 
Леся Українка. Вона підтримувала 
зв’язки з груз. діячами культури 
ПІ. Читадзе, С. Хундадзе, була 
знайома з 3. Паліашвілі. Дружбі 
укр. і груз. рад. народів присвячені 
численні худож. твори. Груз. л-ра 
збагатилася на переклади творів 
Т. Шевченка, І. Франка, Лесі 
Українки, П. Тичини, М. Рильсь¬ 
кого, О. Довженка, М. Бажана, 
О. Гончара та ін.; українська — 
на твори Ш. Руставелі, Д. Гурамі¬ 
швілі, Н. Бараташвілі, І. Чавча¬ 
вадзе, А. Церетелі, О. Казбегі, Ш. 
Дадіані, Г. Леонідзе, С. Чиковані, 
Н. Думбадзе. Символом укр.-груз. 
дружби є спорудження пам’ятників 
Лесі Українці в Су рамі і Д. Гу¬ 
рамішвілі — в Миргороді. 
О. Барамідзе. Д. Гамезардашвглг. 
Архітектура. На тер. Г. збереглися 
найдавніші пам’ятки архітектури: 
від епохи енеоліту — городище Ур- 
бнісі; бронзи й залізного віку — 
городище Нацар-гора; від кін. 
1-го тис. до н. е.— поч. н. е.— ак¬ 
рополь стародавньої'столиці Мцхе- 
ти, городище Вані в Зх. Г., скель¬ 
ні комплекси (печерне місто Упліс- 
ціхе). Різноманітна архітектура 
нар. житла (напр., дарбазі), В 
5—6 ст. будувалися великі тринеф- 
ні склепінчасті базиліки (Болнісь- 
кий Сіон, 478—493, в Урбнісі, 
Анчісхаті в Тбілісі, обидві — 6 
ст.). З 2-ї пол. 6 ст. споруджува¬ 
лися великі центральнокупольні 
храми з тесаного каменю (храм 
Джварі поблизу Мцхети, 586/87 — 
604; кафедрал Бана, 7 ст.), типу 
тетраконх (храм Цромі, 626— 
634). Будівлі кін. 10—13 ст.— 
легкі, витягнуті вгору, з багатим 
декором на фасадах, розписами на 
внутр. стінах і склепіннях (хра¬ 
ми в Кумурдо, арх. Сакоцарі; в с. 
Ошкі, обидва — 10 ст.; храм Баг- 
рата в Кутаїсі, 10—11 ст.; собори 
Алаверді, Светіцховелг в Мцхеті, 
арх. Арсукісдзе; храм в Самгавісі, 
будівничий І. Самтавнелі, всі —11 
ст.; Гелатський монастир, засн. 
на поч. 12 ст.; церкви Бетаніа, 
Пітареті, 12—13 ст., та ін.). Від 
12—13 ст. збереглися печерні мо¬ 
настирі (Вардзіа, 12 ст., Давид 
Гареджа, 6, 12—13 ст.); від 16—18 
ст.— феод, городища (Гремі, 16 
ст., в Кахеті), палаци, замки 
(Ананурі), фортеці (Кварасціхе). 
В 19 ст. архітектура поєднувала 
риси класицизму и нац. традиції, 
з 2-ї пол. ст. їй властивий і еклек¬ 
тизм. За рад. часів проведено 
грандіозні реконструктивні робо¬ 
ти в містах і багатьох с-щах. Ви¬ 
росли нові міста — Руставі, Тквар- 
челі та ін. Значне місце посідає ку¬ 
рортне будівництво (в Цхалтубо, 
Боржомі, Гагрі, Піцунді та ін.). 
Кращі зразки груз. рад. архітек¬ 
тури: Будинок Уряду Груз. РСР 
(1938—53, арх. В. Кокорін, Г. Ле- 
жава), Палац спорту (1961, арх. 
В. Алексі-Месхішвілі та ін.), го¬ 
тель «Іверія» (1967, арх. О. Ка- 
ландарішвілі та ін.), новий корпус 
Тбіліського університету (1970, 
архітектори М. Шалішвілі, Ш. 
Качкачишвілі), концертний зал фі¬ 
лармонії (1971, арх. І. Чхенкелі), 
ресторан «Арагві» (70-і рр., арх. 

О. Мачабелі та ін.), усі — в Тб 
лісі; санаторій «Сухумі» в Сухуг> 
(1976, арх. С. Цінцабадзе, Я. К; 
хіані). В 1934 засн. Спілку арх 
текторів Груз. РСР. 

В. В. Берідз 

Образотворче мистецтво. Найдаї 
ніші зразки образотворчого ми< 
тецтва Г. (керамічні й металеї 
худож. вироби) належать до епох 
енеоліту. Високою худож. май< 
терністю відзначалося мист. часі 
Іберії та Колхіди. За доби фес 
далізму образотворче мистецтв 
Г. сприйняло від культурни 
центрів християнського Сход 
(зокрема, Візантії) нові риси, збе 
рігаючи, однак, і місц. традиці 
В рельєфах стел, церк. фасадів 
вівтарних огорож поряд із занов 
сприйнятими християнськими Й 6с 

гатьма дохристиянськими мотив* 
ми простежується еволюція ві 
елліністичних традицій до нови 
пошуків пластичності (рельєф 
храму Нікорцмінда, 1010—14; плі 
етика на металі; тон до з Ге лат 
«Св. Мамай», 11 ст.). У 12 ст. ро: 
квітло мистецтво багатого декор* 
тивного оздоблення (ікона Хахулі 
ської богоматері, серед. 12 ст 
оправа Анчійської ікони майстер! 
Бека Опізарі, кін. 12 ст.), пер< 
городчастої емалі. В оздоблені 
будівель широко використовувал 
мозаїку (ранні зразки її належат 
до 5—7 ст.). Високого рівня в 10- 
13 ст. досяг стінопис. З’явилис 
оригінальні цикли житій святи> 
портрети історичних осіб. ФорМЗ 
валися живописні школи, пов’яз* 
ні з окремими провінціями або в< 
ликими монастирями (розписи хр* 
мів Атени, 11 ст., Вардзіа, Кінцв 
сі, кін. 12 — поч. 13 ст.; мозаїка 
Гелаті, 12 ст.). Відомі числені 
рукописні кодекси 11—13 ст., б* 
гато прикрашені заголовними буї 
вами й мініатюрами. З пізніши 
рукописів найцікавіші ілюстре 
вані списки поеми ПІ. Руставе; 
«Витязь у тигровій шкурі 
(17 сг.). 
В 1-й пол. і серед. 19 ст. в Тбіліє 
розвивався станковий живопш 
склалася школа портретного живе 
пису. В кін. 19 ст. середньовічі 
традиції поступилися місцем не 
вому реалістичному малярству, ш 
правдиво відтворювало життя, пе 
рушувало соціальні й нац. пре 
блеми (найвідоміші представник! 
які здобули еювіту в Петербурзі т 
Москві або в Зх. Євреші,— Р. Гве 
лесіані, О. Берідзе, Г. Габашвілі 
М. Тоїдзе). Зародилася кругл 
скульптура, насамперед портрети 
(Я. Ніколадзе). Наприкінці 19 - 
на поч. 20 ст. в цій галузі працюва 
Н. Піросманашвілі. 
Після встановлення в Г. Рад. вл* 
ди почався новий етап у розвитк 
образотворчого мистецтва. В 192 
засн. Академію мистецтв у Тбіл 
сі. Становлення груз. рад. мистещ 
ва проходило в боротьбі за реаліє 
тичне відображення докорінни 
перетворень у житті народу. В 20- 
30-х рр. розвивалися такі жанру 
як пейзаж (Д. Какабадзе, О. Ц 
макурідзе, О. Ахвледіані, Д. Гве 
лесіані) та портрет (К. Мага 
лашвілі). Митці створювали ка; 
тини на теми індустріалізації й се 
ціалістичного перетворення сел 
(І. Тоїдзе, К. Санадзе). Відзнач* 



лася своєрідністю творчість Л. 
Гудіагивілі, в якій переважали каз¬ 
ково-алегоричні сюжети. В 30-х рр. 
багато художників зверталися до 
істор.-революц. тематики (М. Тоїд- 
зе, У. Джапарідзе, А. Кутателад- 
зе); успішно розвивалася книжко¬ 
ва графіка (Л. Гріголія), ілюстра¬ 
ція (С. Кобуладзе, Т. Абакелія, 
І. Габашвілі), станкова графіка. 
Поряд з портретним бюстом (Я. 
Ніколадзе, М. Канделакі) розвива¬ 
лася монумент, скульптура, рель¬ 
єф (Т. Абакелія, К. Мерабішвілі, 
В. Топурідзе). Успіхів досягнуто в 
галузі театр.-декораційного мис¬ 
тецтва (В. Сідамон-Еріставі, Д. 
Какабадзе, І. Гамрекелі, О. Ахвле- 
діані). В роки Великої Вітчизн. 
війни 1941—45 розвинулися агіта¬ 
ційний плакат і живопис на військ-, 
патріотичні теми. З 2-ї пол. 50-х рр. 
посилився інтерес до нар. мистецт¬ 
ва, до декоративно-монументаль¬ 
ного вирішення творів (Р. Стуруа, 
К. Махарадзе). Розвивалася тема¬ 
тична картина (Г. Тотібадзе, Д. 
Хахуташвілі, Р. Тор дія), порт¬ 
рет (О. Бандзеладзе, 3. Ніжарад- 
зе), пейзаж (Е. Каландадзе, Дж. 
Хундадзе), книжкова й станкова 
графіка (Д. Габашвілі, Д. Лолуа, 
Д. Нодія, Р. Тархан-Моураві, Б. 
Бердзенішвілі). В галузі монумен¬ 
тальної та портретної скульптури 
виступили Т. Асатіані, М. Бердзе¬ 
нішвілі, М- Мерабішвілі, Г. та 1. 
Очіаурі; мистецтва мозаїки — 3. 
Церетелі; карбування на металі— 
1. Очіаурі, Г. Габашвілі, 1. Коїава; 
кераміки — 3. Майсурадзе, А. Ка¬ 
кабадзе. В галузі театр.-декорацій¬ 
ного мистецтва відомі роботи С. 
Вірсаладзе, П. Лапіашвілі, Ю. 
Чікваїдзе та ін. Між Гру з. РСР і 
УРСР здійснюються обміни худож. 
виставками (напр., виставка груз. 
театр.-декораційного мист. у Киє¬ 
ві, 1978). Спілку художників Г. 
засновано 1933. В. В. Верідзе. 
Музика. Історія груз. муз. куль¬ 
тури сягає в глибину тисячоліть. 
Муз. фольклор характеризується 
поліфонічним багатоголосим хоро¬ 
вим складом, розмаїттям форм, 
жанрів, ладово-інтонаційних зво¬ 
ротів. Відзначаються різноманіт¬ 
ністю нар. танці (картулі, перхулі, 
церулі, хору мі та ін.). Серед нар. 
муз. інструментів: чонгурі, пан- 
дурі, гудаствірі (волинка) та ін. З 
4 ст. на основі нар. багатоголосся 
розвивався церк. спів. У 10 ст. 
зародилася профес. гімнографічно- 
композиторська школа, склалося 
давньогруз. нотне письмо. В 12—13 
ст. розвивалася світська музика. 
Після 1801 встановилися постійні 
зв’язки з рос. та європ. муз. куль¬ 
турами. В 1851 в Тбілісі відкрито 
оперний геатр (1919 тут уперше 
поставлено груз. класику: <Опо¬ 
відь проШота Руставелі» Д. Ара- 
кішвілі, «Абесалом і Етері» 3. Па¬ 
ліашвілі, «Кето і Коте» В. До- 
лідзе). В 1873 за ініціативою 
співака X. Саванелі і піаніста А. 
Мізандарі засновано хорові, зго¬ 
дом муз. курси (з 1886 — муз. уч- 
ще). Було організовано перший 
груз. етногр. хор (Л. Агнішвілі, 
1885), створено філармонічне т-во 
(1905), консерваторію (1917), опер¬ 
ну студію (1919). Після 1921 на¬ 
стало піднесення груз. нац. культу¬ 
ри. Створено опери «Даїсі» (1923) 

та «Латавра» (1928) 3. Паліашві- 
лі, «Дареджан підступна» М. Ба- 
ланчивадзе (остаточний варіант, 
1926), «Оповідь про Тарієля» III. 
Мшвелідзе (1946), «Міндія» 
(1961), «Викрадення місяця» (1977) 
О. Тактакішвілі та ін.; балети — 
«Серце гір» А. Баланчивадзе 
(1938), «Горда» Д. Торадзе (1949), 
«Отелло» А. Мачаваріані (1957), 
«Демон» С. ІДінцадзе (1961),«Гам- 
лет» Р. Габічвадзе (1971) та ін. 
У жанрі оперети працюють Ш. Мі 
лорава, Г. Цабадзе, Р. Лагідзе, 
Н. Гудіашвілі. В розвиток симф., 
кантатно-ораторіальної, камерної 
музики значний внесок зробили 
А. Баланчивадзе, А. Мачаваріа¬ 
ні, Д. Торадзе, О. Тактакішвілі, 
С. Цінцадзе, Р. Габічвадзе, Р. Ла¬ 
гідзе та ін. Серед виконавців —спі¬ 
ваки: О. Інагивілі, П. Аміранашвг- 
лі, М. Аміранагивілі, Д. Андгу- 
ладзе, 3. Анджапарідзе, Л. Чко- 
нія; майстри балету: В. Чабукіані, 
Н. Рамігивглі, І. Сухігивілі; дири¬ 
генти: І. Паліашвілі, О. Дімітрг- 
аді та ін. У Г. працюють: академіч¬ 
ний геатр опери та балету ім. 3. П. 
Паліашвілі (з філіалом у Кутаїсі), 
театр муз. комедії ім. В. Абашид- 
зе, симф. оркестр, струнний квар 
тет Г., Засл. академічний ансамбль 
нар. танцю Груз. РСР, філармо¬ 
нія, естрадний оркестр «Реро», во- 
кально-інструм. ансамбль «Оре- 
ра», консерваторія, хореографічне 
й музичні уч-ща. Спілку компози¬ 
торів Груз. РСР засн. 1932. Муз. 
зв’язки між Україною і Г. мають 
давні традиції. В Грузинському 
акад. театрі опери та балету 
ім. 3. П. Паліашвілі йшли укр. 
опери «Тарас Бульба» М. Ли- 
сенка (1932, 1972), «Богдан Хмель¬ 
ницький» К. Данькевича (1954). 
В укр. театрах поставлено опери 
«Даїсі» (1938 — Київ, 1973 — Хар¬ 
ків) та «Абесалом і Етері» (1931 — 
Харків, 1967 — Київ) 3. Паліашві¬ 
лі, балети «Серце гір» А. Балан¬ 
чивадзе (1940 — Київ, 1941 — 
Харків), «Отелло» А. Мачаваріа¬ 
ні (1964—Одеса), комічну оперу 
«Кето і Коте» В. Долідзе (1938, 
Київ, театр оперети, 1955 — Одес. 
театр муз. ко^дії). 

В. О. Г вахарія. 

Театр. Театр, мист. Г. зародилося 
в нар. обрядових святах. У давни¬ 
ну в Г. існували різні види нар. 
театру — берикаоба (нар. театр ма¬ 
сок), кеєноба (масові карнавальні 
свята), сахіоба (палацовий театр) 
та ін. У 2-й пол. 18 ст. виникли 
шкільні театри в Тбілісі й Тела- 
ві, в яких, зокрема,ставились дра¬ 
ми Ф. Прокоповича, Д. Ростовсь¬ 
кого. В 1790 при дворі царя Ірак- 
лія II засновано світський театр на 
чолі з Г. Авалішвілі. В 1795 всі 
актори театру загинули в битві з 
Іран, полчищами. Профес. театр 
виник знову лише 1850. В ньому 
ставилися п’єси засновника театру 
Г. Еріставі. В 1845 в Г. відкрито 
рос.-укр. драм, театр, до якого 
акторів запрошували з Таганрога, 
Харкова, Сімферополя, Одеси та 
ін. міст. У репертуарі, зокрема, 
були п’єси І. Котляревського, Г. 
Квітки-Основ’яненка, Я. Куха¬ 
ренка. В 1856—57 за сатиричне ан¬ 
тиурядове спрямування репертуа¬ 
ру театри було закрито. Революц. 
демократи І. Чавчавадзе та А. Це¬ 

ретелі відновили театри в Тбілісі 
(1879) і Кутаїсі (1880). В кін. 19 — 
на поч. 20 ст., в період піднесення 
робітн. руху виникли нар. театри 
в Тбілісі, Батумі, Чіатурі. Висо¬ 
кого ідейно-худож. рівня досягло 
нац. театр, мистецтво Г. після вста¬ 
новлення Рад. влади (1921). Вели¬ 
ке значення для театр, мист. Г. ма¬ 
ла діяльність основоположників 
і реформаторів груз. сцени К. Мар- 
джанішвілі та О. Ахметелі, акто¬ 
рів В. Абашидзе, Ш. Гамбашидзе, 
H. Гоцірідзе, Е. Черкезішвілі, 
У. Чхеїдзе. Серед провідних теат¬ 
рів Г.: Театр ім. Шота Руставелі 
(засн. 1921), Театр ім. К. Марджа- 
нішвілі (засн. 1928 в Кутаїсі), 
Рос. драм, театр ім. О. Грибоєдо- 
ва, Театр вірм. драми ім. С. Шау- 
мяна, груз. і рос. ТЮГи, Груз. ля¬ 
льковий театр, експерименталь¬ 
ний молодіжний театр-студія в 
замку Метехі, всі — в Тбілісі, 
театри в Кутаїсі (ім. Л. Месхі- 
швілі), Сухумі (груз. та абх. гру¬ 
пи), Цхінвалі (груз. і осет. трупи), 
Батумі (ім. І. Чавчавадзе), Горі, 
Телаві, Зугдіді, Поті, Руставі та 
ін. містах. На^сценах театрів Г. 
йдуть п’єси класичних і сучас. 
груз. драматургів, твори західно- 
європ., рос. і укр. авторів (зок¬ 
рема, М. Куліша, Микитенка, Ко¬ 
черги, Корнійчука, Галана та ін.). 
Серед визначних діячів — нар. ар¬ 
тисти СРСР В. Анджапарідзе, А. 
Васадзе, В. Годзіашвілі, С. Заха¬ 
рі адзе, А. Хорава, Д. Алексідзе, 
I. Антадзе, А. Чхартішвілі та ін. 
Театр, ін-т ім. Ш. Руставелі (з 
1939), Груз. театр, т-во (з 1945) — 
в Тбілісі. Здавна розвиваються 
груз.-укр. театр, зв’язки. В Г. 
гастролювали укр. трупи М. Ста- 
рицького (1889), М. Кропивниць- 
кого (1890), Г. Деркача (1892), 
М. Садовського і М. Заньковець- 
кої (1897), О. Суслова і О. Сухо- 
дольського (1895, 1896, 1907), Д. 
Гайдамаки (1915) та ін. У 1919 К. 
Марджанішвілі — перший комі¬ 
сар Київ, театрів поставив на сцені 
київ. Театру <Соловцовь «Фуен- 
те овехуна» Лопе де Веги. В 1931 
на Декаді укр. мист. в Г. виступав 
Харків, театр <Березіль>. У Г. 
гастролювали Київ, театр ім. 1. 
Франка (1936), Харків, театр ім. 
Т. Шевченка (1939), Запорі з. театр 
ім. М. Щорса (1948), Львів, театр 
ім. М. Заньковецької (1954), Дні- 
проп. театр, ім. Шевченка (1961). 
На Україні виступали Театр ім. 
Ш. Руставелі (1930, 1939, 1960) і 
Груз. Держ. театр (1930). В репер¬ 
туарі груз. театрів — п’єси укр. 
авторів (І. Франка, О. Корнійчу¬ 
ка), в укр. театрах — груз. (Ш. 
Дадіані, М. Бараташвілі, А. Шер- 
вашидзе). Н. М. Шалуташвілі. 
Кіно. Перші кінознімання в Г. 
здійснили 1908—10 В. Амашуке- 
лі та О. Дігмелов. У 1921 при Нар- 
комосі Груз. РСР було органі¬ 
зовано кіносекцію, 1938 переймено¬ 
вану на Тбіліську кіносіудію 
(з 1953—«Грузія-фільм»). У 1921 
вийшов перший груз. рад. худож. 
фільм «Арсен Джорджіашвілі», в 
1923 — перша рад. героїко-пригод¬ 
ницька стрічка «Червоні дияволя- 
та» (реж. обох — І. Перестіані). 
Видатний твір «німого» кіно — 
«Елісо» (1928, реж. М. Шенгелая). 
В роки Великої Вітчизн. війни 
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ГРУЗИНСЬКА РСР 

Полювання святого Єв- 
стафія. Стела з мона¬ 
стиря Давида Гареджі, 
Камінь. 5—6 ст. 

Я. І. Ніколадзе. Пор¬ 
трет поета 12 ст. Чах- 
рухадзе. Мармур. 1948. 
Державний музей ми¬ 
стецтв Грузинської 
РСР. Тбілісі. 

ІЗ4 
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ГРУЗИНСЬКЕ 
лисьмо 

Г. Грундіг. Забороніть 
атомну бомбуї 1954. 
Національна галерея в 
Берліні. 

Л. Грундіг. У в’язни¬ 
ці. З циклу «Під сва¬ 
стикою». Суха голка. 
1935. 

поставлено фільми: «Георгій Саа- 
кадзе» (1943, реж. М. Чіаурелі), 
«Щит Джургая» (1944, реж. С. 
Долідзе, Д. Ронделі). Новий етап у 
розвитку груз. кіно почався в 
серед. 50-х рр. Фільми: «Вони спу¬ 
стилися з гір» (1955, реж. М. Сані- 
швілі), «Батько солдата» (1965), 
«Саджанці» (1975, реж. обох — Р. 
Чхеїдзе), «Я, бабуся, Іліко та Іла- 
ріон» (1962), «Благання» (1968), 
«Древо бажань» (1977, реж. усіх 
— Т. Абуладзе), «Хевсурська ба¬ 
лада» (1965, реж. Ш. Манагадзе), 
«Піросмані» (1969, реж. Г. Шен- 
гелая), «Листопад» (1968), «Жив 
співучий дрізд» (1974, реж обох — 
О. Іоселіані), «Сади Семіраміди» 
(1972, реж. С. Долідзе — про дру¬ 
жбу укр. та груз. колгоспів). 
Серед режисерів документального 
і наук.-популярного кіно — Г. Аса- 
тіані, Д. Абашидзе, І. Канделакі. 
Актори груз. кіно: Н. Вачнадзе, 
B. Анджапарідзе, М. Геловані, 
C. Закаріадзе, Л. Абашидзе, С. 
Чіаурелі. В 1957 засновано Спіл¬ 
ку кінематографістів Грузинської 
РСР. Іл. див. на окремому арку¬ 
ші, с. 448—449. 
Літ.: Ленін В. І. Повне зібрання тво¬ 
рів: т. 42. Промова на засіданні Пле¬ 
нуму Московської Ради робітничих і 
селянських депутатів 28 лютого 1921 
р.; т. 43. Товаришам комуністам Азер¬ 
байджану, Грузії, Вірменії, Дагеста¬ 
ну, Горської республіки. 14 квітня 
1921 р.; Советский Союз. Грузия. М., 
1967: Очерки истории Коммунистиче- 
ской партии Грузин. 1883—1970. Тби- 
лиси, 1971; История Грузин, т. 1—3. 
Тбилиси, 1962—73; Зсаиашвили В. Г. 
В. И. Ленин и Грузия. Тбилиси, 1970; 
Чхеидзе С. История Грузин. Пер. с 
груз. Тбилиси, 1976; Из истории укра- 
инско-грузинских связей. К., 1971; 
Гвазава-Санадзе Л. А. Вони билися за 
Дніпро. Пер. з груз. К., 1977; Дзоцені- 
дзе І. С. Грузинська Радянська Соці¬ 
алістична Республіка. К., 1972; Гу- 
ния А. Л. Грузинская ССР к 60-летию 
Великого Октября. Индустрия. Тбили¬ 
си, 1977; Кахетелидзе М. К. Грузинс¬ 
кая ССР к 60-летию Великого Октяб¬ 
ря. Сельское хозяйство. Тбилиси. 
1977; Народное хозяйство СССР за 60 
лет. Юбилейньїй статистический еже- 
годник. М., 1977; Барамидзе А., Ра- 
диани Ш., Жгенти Б. История гру- 
зинской литературьі. Тбилиси, 1958; 
Імедадзе В. К. Т. Г. Шевченко і Гру¬ 
зія. К., 1963; Райдужними мостами. 
К., 1968; История грузинской советс- 
кой литературьі. М., 1977; Беридзе 
В. В. Грузинская архитектура с древ- 
нейших времен до начала XX века. 
Альбом. Тбилиси, 1967; Апакидзе А. 
Города древней Грузин. Тбилиси, 1968; 
Урушадзе И. А. Искусство Грузинс¬ 
кой ССР. М., 1967; Аладашвили Н. А. 
Монументальная скульптура Грузин. 
М., 1977; Кикнадзе Н. Г. Современ- 
ная грузинская керамика и гобелен. 
Тбилиси, 1977; Грузинская музикаль¬ 
ная культура. М., 1957; Торадзе Г. Г. 
Композитори Грузин. Тбилиси, 1973; 
Джанелидзе Д. С. Грузинский театр с 
древнейших времен до второй поло¬ 
вини XIX века. Тбилиси, 1959; Шалу^ 
ташвили Н. Н. Страници великой 
дружби. К., 1966; Спектакль, звав¬ 
ший в бой. К., 1970. 

ГРУЗИНСЬКЕ ПИСЬМО — ори¬ 
гінальна система письма, яку вико¬ 
ристовують для грузинської мови. 
Веде початок від арамейського пи¬ 
сьма. Найдавніша пам’ятка — на¬ 
пис на Болніському храмі (Сіон) — 
від 493. Історично Г. п. існувало в 
трьох варіантах: церк. уставне (з 
великих букв), церк. кутасте (з ма¬ 
лих букв) і гражданське (світське) 
— округле письмо, що виникло з 

церк. кутастого. Книгодрукуван¬ 
ня — з 1709. Сучас. Г. п. скла¬ 
дається з 33 букв і точно пере¬ 
дає фонемний склад груз. мови: 
5 букв для голосних і 28 — для 
приголосних фонем. 

# „А. С. Чикобава. 
ГРУЗИНСЬКИМ Олександр Сер¬ 
гійович (22.ХІІ 1881, м. Ніжин, те¬ 
пер Черніг. обл.— 11.1 1954, Київ) 
— український рад. філолог і па¬ 
леограф. Закінчив Київ, ун-і 
(1909). Був професором вузів Ні¬ 
жина, Харкова, Ленінграда, Киє¬ 
ва. Автор праць про мову, графі¬ 
ку й орнамент староукр. писем¬ 
них пам’яток, розвідок про твор¬ 
чість Г. Сковороди, Ф. Прокопови- 
ча та ін. («Пересопницьке єван¬ 
геліє як пам’ятка мистецтва епохи 
Відродження в Південній Росії в 
16 ст.», «Із історії перекладу єван¬ 
гелія в Південній Росії в 16 ст. 
Літківське євангеліє», обидві — 
1911; «Палеографічні й критичні 
замітки про Пересопницьке єванге¬ 
ліє», 1912, тощо). 
Літ.: Регушевський Є. С. Рукописи 
професора О. С. Грузинського. «Ра¬ 
дянське літературознавство», 1970, 
№10. П. Д. Тимошенко. 
ГРУЗІН Борис Юхимович (н. ЗО. 
VI 1937, Ташкент) — український 
і російський рад. диригент, засл. 
діяч мист. УРСР (з 1973). Член 
КПРС з 1969. В 1963 закінчив 
Моск. консерваторію. В 1963—69 
та з 1976 — диригент Новосибірсь¬ 
кого, 1969—76 — гол. диригент 
Одес. театру опери та балету. Ви¬ 
стави: опери «Тарас Бульба» М. В. 
Лисенка, «Арсенал» Г. Майбороди, 
«Пікова дама» П. Чайковського; 
балет «Спартак» А. Хачатуряна 
та ін. 
ГРУЗІН Олексій Іванович [27.11 
(11. III) 1889, с. Калинівка, тепер 
Артемівського р-ну Донец. обл.— 
7.У 1954, Одеса) — український 
рад. терапевт, засл. діяч науки 
УРСР (з 1951). Член КПРС з 1919. 
В 1925 закінчив Київ. мед. ін-т. У 
1938—54 — зав. кафедрою терапії 
Одес. мед. ін-ту. Праці Г. присвя- 
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Грузинське письмо. 

чені проблемам ревматизму, сер¬ 
цево-судинних захворювань (зокре¬ 
ма, гіпертонічної хвороби), питан¬ 
ням курортології. Нагороджений 
орденом Трудового Червоного Пра¬ 
пора. 
ГРУЗМАН Шулим Айзикович 
(р. н. невід.— п. 1919) — учасник 
боротьби за владу Рад на Україні. 
Член Комуністичної партії з 1912. 
В 1915 засланий до Сибіру. В 1917 
— голова Горлівсько-ІЦербинів- 
ського районного к-ту РСДРП(б). 
Делегат VII (Квітневої) конферен¬ 
ції РСДРП(б); делегат 1-го Всерос. 
з’їзду Рад, на якому обраний чле¬ 
ном ЦВК. Один з організаторів 
Військ.-революц. к-ту й Центр, 
штабу Червоної гвардії Донбасу. 
В 1918—19 — член ЦК КП(б)У. 
Після II з’їзду КП(б)У (1918) — 
член Виконавчого бюро ЦК КП(б)У, 
яке діяло на окупованій австро-нім. 
військами тер. України. Загинув 
у бою з петлюрівцями. 
ГРУЗЬКЙЙ ЄЛАНЧИК — річка 
в Донецькій обл. УРСР, впадає в 
Таганрозьку зат. Азовського м. 
Довж. 91 км, площа бас. 1250 км2. 
Рівнинна. Використовують для 
зрошування. На Г. Є.— м. Ново- 
азовськ. 
ГРУЗЬКО ЗбРЯНСЬКЕ — сели¬ 
ще міського типу Донецької обл. 
УРСР, підпорядковане Гірниць¬ 
кій райраді м. Макіївки. Розташо¬ 
ване на р. Грузькій (прит. Каль- 
міусу), за 6 км від залізнич. ст. 
Рясне. 1,9 тис. ж. (1978). Видобу¬ 
вання вугілля, радгосп, восьми¬ 
річна школа, клуб. б-ка. Виникло 
1938. 

ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО Володимир 
Юхимович [12(24).II 1864, Петер¬ 
бург — ЗО. X 1928. Москва] — ро¬ 
сійський рад. вчений-металург,чл.- 
кор. АН СРСР (з 1927). Брат 
Г. Ю. Грум-Гржимайла. Після за¬ 
кінчення Петерб. гірничого ін-ту 
(1885) працював на уральських ме¬ 
талург. з-дах. Професор Петерб. 
політех. (1911—18) і Уральського 
гірничого (1918—24) ін-тів. З 1924 
— керівник Бюро металург, і теп- 
лотехніч. конструкцій, де створю¬ 
вались проекти металург, та ін. пе¬ 
чей. Г.-Г. довів екон. доцільність 
т. з. російського бесемерування; 
вперше науково обгрунтував (1909) 
методи калібрування прокатних 
валків; запропонував (1910) гід¬ 
равлічну теорію розрахунку полу- 
меневих печей; створив теорію «пе¬ 
рероджування» динасу, яка і те¬ 
пер є основою технології вироби, 
цього матеріалу. 
ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО Григорій 
Юхимович [5(17).ІІ 1860, Петер¬ 
бург — 3. III 1936, Ленінград ] — 
рос. географ, дослідник Азії, засл. 
діяч науки РРФСР (з 1928), віце- 
президент Географічного товарист¬ 
ва СРСР (1920—31). Закінчив Пе¬ 
терб. ун-т (1884). У 1884—87 подо¬ 
рожував по гірських районах Се¬ 
ред. Азії, зокрема по Паміру. В 
1889—90 керував експедицією в 
Центр. Азію, матеріали якої пок¬ 
ладено в основу «Опису подорожі 
до Західного Китаю» (тт. 1—З, 
1896—1907). Подорожував по Зх. 
Монголії і Туві, Далекому Сходу 
та ін. районах. Автор багатьох 
праць з географії Азії. Ім’ям Г.-Г. 
названо перевал на Сіхоте-Аліні, 
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льодовики на Памірі та на масиві 
Богдо-Ула. 
ГРУНДІГ (Сгшніід) Ганс (19.11 
1901, Дрезден — 11.IX 1958, 
там же) — німецький художник. 
Член Компартії Німеччини з 1926. 
В 1922—26 навчався в Дрезден¬ 
ській АМ. Під час фашист, режи¬ 
му був ув’язнений (в 1939—44 пере¬ 
бував у концтаборі Заксенгаузен). 
Твори Г. присвячені революц. 
боротьбі нім. пролетаріату (« Збо¬ 
ри осередку компартії», 1932; цикл 
«Звірі і люди», 1933—38; «Жерт¬ 
вам фашизму», 1946—49; «Заборо¬ 
ніть атомну бомбу!», 1954, та ін.). 
Літ.: Либман М. Я. Ганс Грундиг. 
М.. 1974. 

ГРУНДІГ [Сгипсіі б; уроджена Лан- 
гер (ІІапдег)] Леа (н. 23. III 1906, 
Дрезден) — німецька художниця, 
член Німецької АМ (з 1961). Дру¬ 
жина Г. Грундіга. Член Компартії 
Німеччини з 1926. В 1923—26 нав¬ 
чалася в Дрезденській АМ. Під 
час фашист, режиму зазнала реп¬ 
ресій. Виконала цикл «Під свас¬ 
тикою», 1933—38. У 1939 емігру¬ 
вала, повернулася на батьківщину 
1949. Твори Г. пов’язані з робітн. 
рухом, у них відображено нові со¬ 
ціалістичні перетворення в НДР 
(цикли «Боротьба проти атомної 
смерті», 1957—58; «Вугіль і сталь 
світу», 1951, та ін.). 
ГРУНСЬКИЙ Микола Кузьмич 
28.IX (10.Х) 1872, Суми — 13.VIII 
951, київ] — укр. рад. мово- 
знавець-славіст. Засл. діяч науки 
УРСР (з 1941). Закінчив Харків, 
ун-т (1896). Професор Юр’євського 
(тепер Тартуський) і Київ, (з 1915) 
ун-тів. Автор праць із славістики, 
історії вітчизн. мовознавства, рос. 
і укр. мовознавства, літературо¬ 
знавства й педагогіки: «Пам’ят¬ 
ки й питання давньослов’янської 
писемності» (т. 1—2, 1904—05), 
«Лекції з давньоцерковнослов’ян- 
ської мови» (1906), «Життя, діяль¬ 
ність і погляди К. Д. Ушинського» 
(1906), «Нариси з історії розробки 
синтаксису слов’янських мов» 
(т. 1—2, 1910—11), «Основи ново¬ 
го українського правопису» (1929). 
Те.: Вступ до слов’янського мовознав¬ 
ства. К.— Львів, 1946. 
Літ.: Лукінова Т. Б. Микола Кузь¬ 
мич Грунський. «Мовознавство», 1972, 
№ 6. 
ГРУНТ — придатний для життя 
рослин верхній шар землі, що ут¬ 
ворився під впливом природних 
факторів (клімат, рослинні й тва¬ 
ринні організми, рельєф місцевос¬ 
ті. геологічний вік території) та ді¬ 
яльності людини на грунтоутворю¬ 
вальній — материнській породі; 
основний засіб виробництва в 
сільському г-ві На відміну від 
ін. засобів вироби, (будівель, ма¬ 
шин), які старіють і зношуються 
в процесі вироби., властивості Г. 
(при правильному використанні 
його) поліпшуються, а основна 
властивість — родючість грунту 
підвищується. Наук, поняття про 
Г. як самостійне природне тіло, 
що безперервно змінюється, і про 
грунтоутворювальний процес 
розроблено в останній чверті 19 ст. 
(див. Грунтознавство). 
Грунти формуються на продуктах 
вивітрювання масивних гірських 
порід, на т. з. материнських поро¬ 
дах. Процес грунтоутворення су¬ 

проводиться великою кількістю різ¬ 
них біол., фіз. і хім. явищ, серед 
яких провідна роль належить син¬ 
тезові зеленими рослинами органіч. 
речовин, розкладові їх мікроорга¬ 
нізмами й утворенню гумусу, або 
перегною,— найважливішої части¬ 
ни органічної речовини грунту, що 
зумовлює його родючість, є дже¬ 
релом поживних речовин. Поряд з 
утворенням органічної речовини в 
Г. відбуваються процеси вивітрю¬ 
вання його мінеральної частини, 
розпад одних мінералів і утворен¬ 
ня інших. Від переміщення про¬ 
дуктів розкладу рослинних решток 
і вивітрювання мінералів грунтова 
товща розчленовується на відмінні 
один від одного генетичні горизон¬ 
ти, з яких і складається профіль 
Г. (вертикальний розріз Г. від по¬ 
верхні до материнської породи). За 
морфологічними ознаками генетич¬ 
них горизонтів, їхнім складом і 
властивостями визначають тип або 
вид грунту, його походження (гене¬ 
зис) і характер грунтоутворюваль¬ 
них процесів, що відбуваються в 
ньому. Всі Г., незалежно від їхньо¬ 
го походження, мають певний мех. 
склад (див. Механічний склад 
грунту). За цією ознакою розріз¬ 
няють Г. піщані й супіщані, гли¬ 
нисті й суглинисті. В глинистих і 
суглинистих Г. окремі механіч. еле¬ 
менти можуть з’єднуватися в гру¬ 
дочки (агрегати) того або ін. розмі¬ 
ру, внаслідок чого Г. набуває 
певної структури (див. Структу¬ 
ра грунту). Г. легкого мех. скла¬ 
ду (піщані й супіщані) бідні на гу¬ 
мус і мулисті частинки, тому вони 
завжди перебувають в роздільно- 
частинковому стані. 
Для зручності вивчення і карто¬ 
графування Г. класифікують (див. 
Грунтові карти). В СРСР бл. 
ЗО осн. типів грунтів, у т. ч. на 
Україні — 13 типів: дерново-під¬ 
золисті грунти, дернові, болотні, 
сірі лісові, бурі лісові, опідзолені 
чорноземи, чорноземно-лучні Г., 
чорноземи, каштанові грунти, со¬ 
лончаки тощо. Залежно від різно¬ 
манітних природних умов грунто- 
утворювання і від стадії розвитку 
Г. природна «родючість його може 
перебувати на різних рівнях. Знач¬ 
на частина Г. зазнала змін під 
впливом госп. діяльності людини: 
експлуатації лісів, використання 
природних лук і пасовищ, обробіт¬ 
ку грунту, внесення добрив, виро¬ 
щування культур, рослин, осушен¬ 
ня земель, зрошення тощо. В про¬ 
цесі госп. впливу на Г. розвиваєть¬ 
ся його ефективна родючість. Вона 
залежить від рівня розвитку науки 
й техніки, а також від системи 
сусп.-екон. відносин. Іл. див. на 
окремому аркуші, с. 304—305. 
Літ.: Вернандер Н. Б. [та ін.].Почвьі 
УССР. К.—X., 1951; Вернандер Н. Б. 
Географія грунтів з основами грунто¬ 
знавства. К., 1965; Скорина С. О., 
Розумний І. А. Грунти України та їх 
раціональне використання. К., 1970. 
Див. також літ. до ст. Агрономія, 

Грунтознавство. |Г. С. Гринь. \ 

ГРУНТ у б удівництві— 
гірські породи, що є об’єктом інже¬ 
нерно-будівельної діяльності люди¬ 
ни. Розрізняють Г. скельні та пух¬ 
кі (нескельні). До скельних Г. на¬ 
лежать вивержені, метаморфічні та 
осадові породи, що залягають у ви¬ 

гляді монолітного або тріщинува¬ 
того масиву, із жорстким зв’язком 
між зернами. Пухкі Г. бувають: 
великоуламкові (з частинками по¬ 
над 2 мм), напр. щебеневі; піща¬ 
ні (гравелисті, крупні, середні, 
дрібні та пиловидні); лесові та гли¬ 
нисті (глини, суглинки, супіски). 
Властивості Г. поліпшують, закріп¬ 
люючи в’яжучими речовинами 
(див. Бітумізація грунтів. Силі¬ 
катизація грунтів, Цементація), 
вдаючись до заморожування грун¬ 
тів, ущільнення грунтів, осушу¬ 
вання їх тощо. Г. служить основою 
будинків і споруд, буд. матеріалом 
(див. Грунтоматеріали). В Г. бу¬ 
дують підземні споруди (напр., ту¬ 
нелі). 
ГРУНТОВА ФАУНА, тваринний 
світ грунтів — сукупність тварин, 
які населяють грунт. У Г. ф. роз¬ 
різняють нанофауну, до скла¬ 
ду якої входять насельники капі¬ 
лярної та плівкової води (найпро¬ 
стіші, коловертки, нематоди); мік- 
рофауну — дрібні членистоно¬ 
гі (кліщі, ногохвости та ін.), що 
заселюють повітряні проміжки 
між твердими частками грунту; 
мезофауну, до якої належать 
більші безхребетні, що проклада¬ 
ють ходи в грунті (дощові черви, 
багатоніжки тощо) ймакрофа- 
у ну, яку складають риючі хре¬ 
бетні (напр., кроти). Найбільше в 
грунті найпростіших (тисячі в 1 г 
грунту), менше — представників 
мікрофауни (до кількох сотень ти¬ 
сяч на 1 м2) та мезофауни (від де¬ 
сятків до кількох сотень на 1 м2). 
Більшість представників Г. ф. жи¬ 
виться рослинними рештками, гу¬ 
мусом, але деяка частина їх (ли¬ 
чинки хрущів, буряковий довгоно¬ 
сик, деякі нематоди тощо) — тка¬ 
нинами живих рослин, ушкоджу¬ 
ючи їх. Г. ф. відіграє велику 
роль у грунтоутворюванні. В ре¬ 
зультаті життєдіяльності представ¬ 
ників Г. ф. прискорюється кругоо¬ 
біг речовин у природі, швидше мі¬ 
нералізуються органічні рештки у 
грунті, поліпшуються його мех., 
фіз., хім. і біол. властивості, тобто 
покращується його структура. 

ГРУНТОВЙЙ ВБИРНЙЙ КОМ¬ 
ПЛЕКС, колоїдний комплекс — 
сукупність нерозчинних у воді 
дисперсних (найдрібніших) грун¬ 
тових частинок, що зумовлюють 
вбирання твердою фазою грунту з 
грунтового розчину іонів та моле¬ 
кул (див. Вбирна здатність грун¬ 
ту). Г. в. к. складається з органіч¬ 
них речовин грунту (переважно гу¬ 
мусових, див. Гумус), неорганіч¬ 
них (мінеральних — в основному 
5Ю2, А1203, Ре203) речовин та їхніх 
сполук. Ємкість вбирання катіо¬ 
нів органічною частиною Г. в. к. 
становить 300—400 мг-екв на 100 г 
речовини, а мінеральною — до 100 
мг-екв на* 100 г речовини. Органіч¬ 
на частина Г. в. к.— найважливі¬ 
ший показник родючості грунту. 
Кількість органічної частини є 
важливою класифікаційною озна¬ 
кою грунтів. На властивості грунту 
і його родючість великою мірою 
впливає й катіонний склад Г. в. к. 
Грунти, в яких Г. в. к. насичений 
кальцієм (чорноземи),— нейтраль¬ 
ні, здатні набувати агрономічно 
цінної структури і є на і нцими 

ГРУНТОВИЙ 
ВБИРНИЙ 

КОМПЛЕКС 

В. Ю. Грум-Гржи- 
майло. 
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М. К. Грунський. 
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для росту і розвитку с.-г. рослин. 
Якщо в Г. в. к. є увібрані іони 
водню та алюмінію, то реакція та¬ 
ких грунтів кисла (підзолисті 
грунти). Реакція грунтового роз¬ 
чину солонців лужна, бо до катіон¬ 
ного складу їхнього Г. в. к. входять 
іони натрію, які й зумовлюють ут¬ 
ворення соди. Поняття «грунтовий 
вбирний комплекс» вперше запро¬ 
вадив у науку рад. грунтознавець 
К. К. Гедройц. Дослідження Г. в. к. 
конче необхідні для розробки 
найефективніших заходів до поліп¬ 
шення земель. 
Літ.: Гедройц К. К. Избранньїе сочи- 
нения, т. 1. М., 1955. 
ГРУНТОВГ ВбДИ — безнапірні 
підземні води першого від поверхні 
постійного водоносного горизонту. 
Утворюються в місцях, де на по¬ 
верхні землі лежать водопроник¬ 
ні гірські породи, підстелені водо¬ 
тривкими породами. Поповнення 
Г. в. відбувається на всій площі по¬ 
ширення їх внаслідок просочу¬ 
вання атм. або річкових вод. Якщо 
поповнення відбувається повільно 
при значному випаровуванні (як 
у степових районах України), Г. в. 
стають солоними або гірко-соло¬ 
ними, непридатними для водопос¬ 
тачання. В бурових і копаних коло¬ 
дязях рівень Г. в. завжди встанов¬ 
люється на тій глибині, на якій ви¬ 
явлено воду. Г. в. використовують 
як джерело водопостачання. 
Літ.: Рудепко Ф. А., Попов О. Є. 
Гідрогеологія. К., 1975. 

А. Є. Бабинець. 

ГРУНТОВІ КАРТИ — зображен- 
ня на площині картографічними 
методами грунтового покриву, 
особливостей і властивостей грунтів 
на земній поверхні. За своїм приз¬ 
наченням і змістом Г. к. поділяють 
на загальні, що показують 
геогр. поширення генетичних груп 
грунтів; грунтово-меліо¬ 
ративні — характеризують ме¬ 
ліоративні особливості грунтів (за¬ 
паси продуктивної вологи, кіль¬ 
кість солей, фільтраційні власти¬ 
вості тощо); грунтово-еро¬ 
зійні — зображують ступінь 
еродованості грунтів, їхню проти¬ 
ерозійну стійкість, наявність ак¬ 
тивних вогнищ ерозії. Залежно від 
призначення Г. к. бувають дрібно¬ 
масштабні (менше які: 300 000), 
середньомасштабні (масштаб 
1 : 100 000—1 : 300 000), велико¬ 
масштабні (1 : 10 000—1 : 50 000), 
детальні (у масштабі від 1 : 200 до 
1 : 5000). Наук, основою для скла¬ 
дання Г. к. є грунтові обстеження, 
найважливіші положення і мето¬ 
дика яких були розроблені В. В. 
Докучаєвим та М. М. Сибірцевим. 
Г. к. є основою для складання 
агрономічних картограм. Протя¬ 
гом 1956—61 в УРСР під керівниц¬ 
твом Грунтознавства і агрохімії 
українського науково-дослідного 
інституту імені О. Н. Соколов- 
ського та респ. ін-ту по землевпо¬ 
рядженню «Укрземпроект» про¬ 
ведено суцільне великомасштабне 
(1 : 10 000—1 : 25 000) грунтове об¬ 
стеження на площі понад 44 млн. 
га. Кожному господарству переда¬ 
но Г. к. і картограми по раціональ¬ 
ному використанню земель, хімі¬ 
зації, боротьбі з ерозією тощо. Ці 
матеріали допомагають поліпшува¬ 
ти використання грунтів, підвищу¬ 

вати культуру землеробства та вро¬ 
жайність с.-г. культур. В резуль¬ 
таті узагальнення матеріалів вели¬ 
комасштабного грунтового обсте¬ 
ження розроблено середньо- і дріб¬ 
номасштабні Г. к. усіх зон Украї¬ 
ни, які також супроводжувалися 
картограмами різного призначен¬ 
ня: типів земель, типів ерозійного 
районування, бонітування грун¬ 
тів, земельного кадастру тощо. З 
урахуванням запитів с.-г. вироби, в 
республіці проводяться повторні 
грунтові обстеження для коректу¬ 
вання Г. к. і картограм. 
Літ.: Методика крупномасштабного 
дослідження грунтів колгоспів і рад¬ 
госпів Української РСР, ч. 2. X., 
1958; Руководство по составлению 
почвенньїх и агрохимических карт. 
М., 1964; Вернандер Н. Б., Самоур 
Г. М., Харченко Б. 3. Використання 
грунтових карт при розробленні і 
впровадженні системи землеробства. 
К., 1964. М. К. Шикула. 

ГРУНТОВТОМА — погіршення 
фіз., хім. і особливо біол. властиво¬ 
стей грунту, нагромадження в грун¬ 
ті шкідливих мікроорганізмів (гри¬ 
би, бактерії, віруси) та шкідників 
(нематоди тощо). Спричиняє різке 
зниження врожаїв*культурних рос¬ 
лин при вирощуванні їх на тому са¬ 
мому полі протягом кількох років. 
Найяскравіше проявляється грун¬ 
товтома при беззмінній культурі 
буряків, льону й конюшини (т. 3. 
буряковтома, льоновтома, коню- 
шиновтома). 
Засоби боротьби: дотри¬ 
мання сівозмін, обробка грунту 
пестицидами. 
ГРУНТОЗАХИСНА СИСТЕМА 
ЗЕМЛЕРОБСТВА — система зем¬ 
леробства, основним завданням 
якої є захист грунту від водної та 
вітрової ерозії; комплекс науково 
обгрунтованих орг.-госп., агротех., 
лісомеліоративних, гідротех. та ін. 
заходів, спрямованих на боротьбу 
з ерозією грунту. Високоефектив¬ 
ною є нова Г. с. з., розроблена Все¬ 
союзним н.-д. ін-том зернового г-ва 
під керівництвом акад. О. І. Ба- 
раєва для посушливих районів Пн. 
Казахстану і Зх. Сибіру. Нова 
Г. с. з. на відміну від звичайної си¬ 
стеми полиневого обробітку грун¬ 
ту основана на застосуванні си¬ 
стеми плоскорізного обробітку. 
При полицевій системі на цілин¬ 
них і перелогових землях грунт 
після розорювання швидко втра¬ 
чає структурний стан, розпилюєть¬ 
ся і не може чинити опір руйнівній 
силі вітру (див. Ерозія грунту). 
При Г. с. з. надійним захистом 
грунту від руйнування вітром є 
рослинний покрив і збереження на 
поверхні грунту стерні та інших 
рослинних решток, що можливо 
лише завдяки застосуванню комп¬ 
лексу плоскорізних грунтооброб¬ 
них знарядь. Важливою складовою 
ланкою Г. с. з. є зернопарові чо¬ 
тири-,п’ятипільні сівозміни, де чис¬ 
ті пари займають 20—25% ріллі. 
На чистих парах застосовують ку¬ 
ліси, посмужний обробіток грунту 
(смуги пару завширшки 100—150 м 
чергують зі смугами такої самої 
ширини зернових культур). На по¬ 
лях з легким механічним складом 
грунту ефективним заходом Г. с. з. 
є впровадження грунтозахисних 
сівозмін, у яких при смуговому 
розміщенні посіви багаторічних 

трав чергують з посівами одноріч¬ 
них культур.). Г. с. з. передбачає й 
будівництво протиерозійних гід¬ 
ротехнічних споруд, лиманне зро¬ 
шення, здійснення комплексу ін. 
заходів меліорації. Г. с. з. поклала 
кінець прояву вітрової ерозії на 
сході СРСР на площі бл. ЗО млн. 
га. В степовій зоні Української 
РСР Г. с. з. із застосуванням плос¬ 
корізного обробітку та сівби зерно¬ 
вих культур стерньовими сівалка¬ 
ми є високоефективним заходом за¬ 
хисту грунту від вітрової ерозії і 
підвищення урожайності с.-г. ку¬ 
льтур. На дальший розвиток Г. с. з. 
спрямована Постанова (серпень 
1976) ЦК КПРС і Ради Мініст¬ 
рів СРСР про заходи по збіль¬ 
шенню виробництва протиерозійної 
техніки для сільського господар¬ 
ства; прийнято також Постанову 
Верховної Ради Української РСР 
(липень 1978) про стан і заходи по 
дальшому поліпшенню природо¬ 
охоронної роботи в республіці. 
В умовах загрози водної ерозії 
Г. с. з. спрямована на створення 
глибокого орного шару, проведен¬ 
ня обробітку грунту впоперек схи¬ 
лу, застосування спец, агромелі- 
оративних заходів (обвалування, 
лункування, переривчасте борозну- 
вання зябу, щілювання, смугове 
розміщення культур та ін.). 
Літ.: Шикула Н. К. Агротехнические 
мероприятия по защите появ от зро- 
зии. В кн.: Комплекс мероприятий по 
защите почв от зрозии в УССР, ч. 1. 
X., 1971; Щербак И. Е. Почвозащитная 
обработка по лей в южньїх районах. М., 
1974; Почвозащитное земледелие. М., 
1975; Нарциссов В. П. Научньїе осно¬ 
ви систем земледелия. М., 1976; Во- 
робьев С. А., Буров Д. И., Туликов 
А. М. Земледелие. М., 1977. 

/. С Руденко. 

ГРУНТОЗНАВСТВА і АГРОХІ¬ 
МІЇ український НАУКОВО- 
ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ імені 
О. Н. Соколовського — установа 
в системі Південного відділення 
ВАСГНІЛ. Створений 1956 в Хар¬ 
кові на базі лабораторії грунтозна¬ 
вства АН УРСР. В 1959 ін-ту прис¬ 
воєно ім’я О. Н. Соколовського. 
В ін-ті є 4 відділи (грунтознавства, 
хім. меліорації грунтів, протие¬ 
розійних меліорацій грунтів, агро¬ 
хімії), кожен зі своїми лабораторі¬ 
ями, центральний архів грунтозна¬ 
вчих матеріалів УРСР. У віданні 
ін-ту Донецька (Ясинуватський р-н) 
протиерозійна дослідна станція і 
дослідне господарство — радгосп 
«Комунар» (смт Коротич, Харків, 
обл.). 
Ін-т розробляє теор. і практичні пи¬ 
тання з грунтознавства й агрохімії. 
Ін-том проведено великомасштабне 
грунтове обстеження землекористу- 
вань колгоспів і радгоспів УРСР, 
ним вручено господарствам грун¬ 
тові плани й картограми агрогрун¬ 
тових груп, рекомендації по боро¬ 
тьбі з ерозією грунтів і підвищенню 
родючості; складено й видано грун¬ 
тові карти України. їн-т має очну 
й заочну аспірантури, видає наук, 
зб. «Агрохімія і грунтознавство». 

М. Ф. Севастьянов. 

ГРУНТОЗНАВСТВО — наука про 
грунти, їхнє походження, ут¬ 
ворення, розвиток (генезис), будо¬ 
ву, склад і властивості, закономір¬ 
ності географічного поширення 
(географія грунтів), формування 
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й розвиток найважливішої якісної 
ознаки — родючості грунту та 
найраціональніше використання її. 
Г. розглядає грунт як природне ті¬ 
ло, засіб виробництва, предмет і 
продукт праці. Найважливішими 
розділами Г. є генезис грунтів і 
класифікація грунтів, фізика, хі¬ 
мія та фізико-хімія, мінералогія, 
географія та картографія грунтів 
тощо. Останнім часом визначились 
бонітування грунтів та захист від 
ерозії. 
Г. як система знань про грунт по¬ 
чало розвиватися на рубежі 18 і 
19 ст. («гумусова теорія» живлення 
рослин нім. ученого А. Теєра, 
теорія мінерального живлення рос¬ 
лин нім. ученого Ю. Лібіха). Але 
як нова галузь науки Г. вперше 
виникло й сформувалось у Росії в 
другій половині 19 ст. завдяки пра¬ 
цям В. В. Докучаєва, П. А. Кос- 
тичева і М. М. Сибірцева. В. В. 
Докучаєв створив генетичне Г., 
обгрунтувавши основні його поло¬ 
ження в монографії «Російський 
чорнозем» (1883). Цей рік прийня¬ 
то вважати датою виникнення но¬ 
вої науки — грунтознавства. Зок¬ 
рема, в Полтав. губ. (1888—94) До¬ 
кучаєв провів велику роботу по 
вивченню грунтів з метою оцінки 
їх. У 1924 році було створено 
Міжнар. товариство грунтознав¬ 
ців, яке відіграло велику роль у 
поширенні генетичного Г. та засну¬ 
ванні в 1930—40 нац. грунтознав¬ 
чих шкіл у США, Німеччині, 
Англії, Голландії, Югославії та ін. 
країнах. Основоположник агроно¬ 
мічного Г.—П. А. Костичев висвіт¬ 
лив питання взаємозв’язку рослин 
з грунтом, його родючості. Ідеї 
П. А. Костичева розвинули і ство¬ 
рили чітку систему вчення про 
роль біол. факторів у грунтоутво¬ 
ренні В. Р. Вільямс, О. Н. Соко- 
ловський та ін. Г.— науково-при¬ 
роднича дисципліна. В пізнанні 
властивостей грунтів і грунтоутво¬ 
рювального процесу воно тісно 
пов’язане з геол., геогр., біол., 
хім. науками. В Г. застосовуються 
рентгеноскопія, потенціометрія, 
спектроскопія, термографія, хро¬ 
матографія та ін. Г. тісно пов’я¬ 
зане з кліматологією, геоморфоло¬ 
гією, фізіологією рослин та ін. 
Широко використовує польові екс¬ 
педиційні, стаціонарні, аналітич¬ 
ні, порівняльно-геогр. та картогра¬ 
фічні дослідження. Г. є фунда¬ 
ментальною дисципліною при вив¬ 
ченні землеробства, агрохімії та 
картографуванні грунтів, розробці 
агротех., агрохім. і меліоративних 
рекомендацій. На вченні про грунт 
значною мірою основана розробка 
науково обгрунтованих систем 
землеробства, удобрення, сівоз¬ 
міни, хімічної меліорації грунтів, 
складання проектів зрошення та 
осушення земель; Г. забезпечує й 
чітке планування практичних за¬ 
ходів по трансформації угідь. На 
Україні в розвиток Г. значний 
вклад внесли О. Н. Соколовський, 
К. К. Гедройц, Г. М. Висоцький, 
Н. Б. Вернандер, О. М. Грінчен- 
ко, М. К. Крупський, П. С. Гринь, 
М. М. Годлін, Г. М. Самбур, Г. О. 
Андрущенко та ін. Питання Г. 
розробляють і вивчають, зокрема, 
в Грунтознавства і агрохімії укра¬ 
їнському науково-дослідному ін¬ 

ституті імені О. Н. Соколовсько- 
го, Землеробства українському 
науково-дослідному інституті, у 
навчальних закладах — Українсь¬ 
кій с.-г. академії та ін. Досліджен¬ 
ня з Г. публікуються у періодичних 
виданнях «Почвоведение», «Агро- 
химия», «Микробиология» (Моск¬ 
ва); «Агрохімія і грунтознавство*, 
«Вісник сільськогосподарської на¬ 
уки» (Київ). 
Літ.: Глинка К. Д. Почвоведение. 
М., 1935; Докучаєв В. В. Сочинения, 
т. 1—9. М.—Л., 1949—61; Костьічев 
П. А. Избранньїе труди. М., 1951; 
Сибирцев Н. М. Избранньїе сочине¬ 
ния, т. 1—2. М., 1951—53; Вільямс 
В. Р. Грунтознавство. К., 1953; Гед¬ 
ройц К. К. Избранньїе сочинения, 
т. 1—3. М., 1955; Вьісоцкий Г. Н. 
Избранньїе сочинения, т. 1—2. М., 
1962; Соколовский А. Н. Избранньїе 
трудьі. К., 1971; Почвоведение. М., 
1975; Шкварук М. М., Делеменчук 
М. І. Грунтознавство. К., Н76; Прин¬ 
ципи организации и методи стацио- 
нарного изучения почв. М., 1976. 
Див. також літ. до ст. Грунтові 
карти. М. К. Шикула. 

ГРУНТОМАТЕРІАЛИ — будіве¬ 
льні безвипальні матеріали, вито- 
говлені з грунтів (глин, суглинків, 
супісків). Г. поділяють на грунто¬ 
бетони й грунтосилікатні матеріа¬ 
ли, зміцнені в'яжучими речовина¬ 
ми', сирцеві — виготовлені з гли¬ 
ни без домішок і саманні — з гли¬ 
ни й волокнистих заповнювачів 
(соломи, костриці тощо). В’яжучи¬ 
ми речовинами в грунтобетонах є 
цемент, вапно або гіпс, у грунтоси- 
лікатних матеріалах — грунтоце- 
менти (суміші алюмосилікатних 
речовин зі сполуками лужних ме¬ 
талів, що у водних розчинах мають 
лужну реакцію, напр. шлаколуж- 
ний цемент). Грунтобетони, сир¬ 
цеві й саманні матеріали неводо- 
стійкі, їхня міцність на стиск — 
відповідно 1,2—10; 1,5—2 і 1,5—З 
МПа. Грунтосилікатні матеріали 
відзначаються значними водо- та 
морозостійкістю й міцністю на 
стиск (понад 20 МПа). Г. застосо¬ 
вують у сільс., дорожньому, аерод¬ 
ромному й гідротех. будівництві. 
ГРУНТОУТВОРЮВАЛЬНИЙ 
ПРОЦЕС — сукупність явищ, вза¬ 
ємно пов’язаних з перетворюван¬ 
ням і переміщуванням речовин та 
енергії в грунті, з обміном між 
грунтом та ін. природними тілами, 
що відбувається на земній поверх¬ 
ні; процес зародження, еволюцій¬ 
ного розвитку грунту і його родю¬ 
чості під впливом природних фак¬ 
торів (клімату, материнської по¬ 
роди, рослинного і тваринного сві¬ 
ту) й госп. діяльності людини (екс¬ 
плуатації лісів, осушення земель, 
зрошення тощо). 
ГРУНЬ — річка в Сум. і Полтав. 
областях УРСР, права притока 
Псла (бас. Дніпра). Довж. 85 км, 
пл. басейну 1090 км2. Частково ви¬ 
користовують для водопостачання. 
Біля гирла Г.— м. Гадяч. 

грунь-ташАнь — річка в Пол¬ 
тав. обл. УРСР, ліва притока Псла 
(бас. Дніпра). Довж. 91 км, площа 
бас. 1870 км2. Утворюється від 
злиття Гру ні й Ташані, що почи¬ 
наються в Сум. обл Рівнинна. Ви¬ 
користовують для водопостачання. 
ГРУП ТЕОРІЯ — розділ алгебри, 
в якому вивчають властивості груп. 
Група — алгебраїчна система 

О з визначеною в ній асоціатив¬ 
ною (див. Асоціативність) бі¬ 
нарною операцією, для якої вико¬ 
нуються умови: 1) в О існує нейт¬ 
ральний елемент, тобто такий еле¬ 
мент е, що а*е = е*а = а для 
кожного а з О; 2) для будь-якого 
а з О існує обернений, тобто такий 
елемент о з О, що а*Ь = Ь*а = 
= е. Як правило, операція, визна¬ 
чена в групі, наз. множенням, а 
нейтральний елемент — одиницею. 
Якщо операція задовольняє умо¬ 
ву комутативності, групу наз. 
комутативною. Історично поняття 
«група» виникло при дослідженні 
розв’язності алгебраїчних рівнянь 
у радикалах, а також у геометрії й 
чисел теорії. Г. т. широко застосо¬ 
вують у математиці (напр., у топо¬ 
логії'), в кібернетиці (в теорії ліній¬ 
них кодів), у фізиці (кристалогра¬ 
фії, квантовій механіці тощо). 
Сучас. Г. т. складається з розділів, 
які вивчають скінченні групи, ко¬ 
мутативні групи, групи з умовами 
скінченності, топологічні групи, 
зображення груп та ін. Вивчаються 
й різні узагальнення поняття гру¬ 
пи. Значний внесок у розвиток 
Г. т. зробили рад. учені А. І. 
Мальцев, Л. С. Понтряггн, С. М. 
Черников, О. Ю. Шмідт, О. Г. 
Курош та інші. 
Літ.: Курош А. Г. Теория групп. М., 
1967; Граве Д. О. Вибрані праці. К., 
1971; Понтрягин Л. С. Непрерьівньїе 
группьі. М., 1973; Каргаполов М. И., 
Мерзляков Ю. И Основи теории 
групп. М., 1977. Д. 1. Зайцев. 
ГРУПА в геології — один 
з підрозділів загальної стра¬ 
тиграфічної шкали, який об’єднує 
гірські породи, що утворилися про¬ 
тягом геологічної ери. Кожна Г. 
відповідає певному етапові в роз¬ 
витку Землі й характеризується 
своєрідністю геол. утворень і особ¬ 
ливостями викопних решток орга¬ 
нізмів. Комплекс гірських порід 
на Землі поділяють на п’ять Г.: 
архейську, протерозойську, палео¬ 
зойську, мезозойську й кайнозой¬ 
ську. Г. поділяються на систему 
геологічні 
група Армій — оперативно- 
стратегічне об’єднання сухопутних 
військ у збройних силах деяких 
іноземних держав. Склад Г. а. 
непостійний, залежить від страте¬ 
гічного значення театру воєн. дій. 
До Г. а. звичайно входять польові 
армії, великі з’єднання рухливих 
військ та бойової авіації. Г. а. 
виникли під час 1-ї світової війни. 
В роки 2-ї світової війни нім.-фа¬ 
шист. війська на рад.-нім. фронті 
об’єднувалися в Г. а. «Північ», 
«Центр», «Південь» тощо. 
ГРУПА «ВЙЗВОЛЕННЯ ПРАЦІ» 
— перша рос. марксистська орга¬ 
нізація; існувала з вересня 1883 до 
серпня 1903. Заснували її в Женеві 
(Швейцарія) кол. народники-чор- 
нопередільці (див. «Чорний пере¬ 
діл») Г. В. Плеханов, П. Б. Аксель- 
род, В. І. Засулич, Л. Г. Дейч, 
В. М. Ігнатов, які визнали помил¬ 
ковість народницьких поглядів і 
перейшли на позиції марксизму. 
Гол. своїм завданням Г. «В. п.» 
вважала пропаганду ідей наук, со¬ 
ціалізму, критику народництва, 
розробку найважливіших питань 
революц. руху й сусп. життя Ро¬ 
сії, вироблення програми рос. с.-д. 

ГРУПА 
«ВИЗВОЛЕННЯ 

ПРАЦІ» 
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ГРУПА 
•(ДЕМОКРАТИЧНО¬ 

ГО ЦЕНТРАЛІЗМУ» 

Результат реакції 
з стандартіник 

сіроватнамя групи: 

03 В(І)АЗ(ІІ) ВЯ(ІІІ)! 

Досліджувана 
кров належить 

до групи: 

2X1 О(і) 

® • & 

& • © 
А (її) 

ф т 
® • 

В (III) 

& & 1© 

® ® 
Ноитроль 

з сироваткою групи: 
О АВ (IV) 

АВ (IV) 

Мал 1. Визначення 
груп крові за допомо¬ 
гою стандартних сиро¬ 
ваток. 

Група переклала рос. мовою й ви¬ 
дала ряд творів К. Маркса й Ф. 
Енгельса, які потім розповсюджу¬ 
вала в Росії серед революц. інте¬ 
лігенції й передових робітників. 
Велику роль у поширенні марксиз¬ 
му, в критиці теорії й тактики на¬ 
родництва відіграли праці Г. В. 
Плеханова «Соціалізм і політична 
боротьба» (1883), «Наші незгоди» 
(1885), «До питання про розвиток 
моністичного погляду на історію» 
(1895) та ін. Важливе значення ма¬ 
ли два проекти програми рос. 
с.-д., видані Г. «В. п.» (1883, 
1885), в яких на той час в основно¬ 
му правильно визначалися завдан¬ 
ня рос. марксистів. Група мала 
зв’язки з марксистськими група¬ 
ми Д. Благоева, П. В. Точиського 
й М. І. Бруснева в Петербурзі, з 
марксистськими групами Моск¬ 
ви, Києва, Одеси, Харкова, Віль¬ 
на, Риги, міст Поволжя й Закав¬ 
каззя. 
Діяльність Г. «В. п.» відіграла ве¬ 
лику роль у поширенні марксизму 
й на Україні. Видання групи різ¬ 
ними шляхами доставлялись у 
Київ, Харків, Катеринослав, Оде¬ 
су та ін. міста. Група мала вплив 
на передових робітників та інте¬ 
лігенцію Зх. України, підтримува¬ 
ла зв’язки з І. Я. Франком, М. І. 
Павликом та ін. У 1894 група ввій¬ 
шла до створеного в Женеві за її 
ініціативою «Союзу російських со¬ 
ціал-демократів за кордоном», про¬ 
те 1900 вийшла з нього, оскільки 
там переважали опортуністи. Важ¬ 
ливим етапом діяльності Г. «В. п.» 
(1901—03) було перебування її в 
рамках Закордонної ліги російсь¬ 
кої революційної соціал-демокра¬ 
тії. Представники групи брали 
участь у конгресах II Інтернаціона¬ 
лу. Постійну допомогу надавав гру¬ 
пі Ф. Енгельс. Проте в теоретичній 
і практичній діяльності групи 
були помилки, які виявлялися в 
тому, що, будучи відірваною від 
практики масового робітн. руху, 
вона не зуміла чітко визначити 
місце й роль ліберальної буржуазії 
й селянства в революції, оцінити 
значення пролетаріату як гегемона 
в бурж.-демократичній революції. 
На II з’їзді РСДРП (1903) Г. «В. 
п.» заявила про припинення свого 
існування. В. І. Ленін вбачав 
істор. значення Г. «В. п.» в тому, 
що вона «теоретично заснувала со¬ 
ціал-демократію і зробила перший 
крок назустріч робітничому рухо¬ 
ві» (Повне зібр. тв., т. 25, с. 127). 
Літ.: Листування К. Маркса і Ф. 
Енгельса з російськими політичними 
діячами. К., 1953; Ленін В. І. Повне 
зібрання творів: т. 1. Що таке «друзі 
народу» і як вони воюють проти соці¬ 
ал-демократів?; т. 4. Проект програми 
нашої партії; т. 26. Соціалізм і війна; 

'50% 50% 25% 75% 100% 25% 25% 25% 25% 50% 50% 50% 25% 25% 

Мал. 2. Варіанти груп крові, що спостерігаються у нащадків 
подружжя, в якому один з батьків має генотип АО, другий — 
якийсь з генотипів системи АВО (римські цифри позначають гру¬ 
пи крові, % — імовірність виникнення даної групи крові 
у нащадків). 

Плеханов Г. В. К тридцатилетию груп- 
пьі «Освобождение труда». В кн.: 
Плеханов Г. В. Сочинения, т. 24. 
М.—Л., 1927; Історія Комуністичної 
партії Радянського Союзу, т. 1. К., 
1965; Шморгун П. М. Роль групи 
«Визволення праці» в поширенні мар¬ 
ксизму на Україні. К., 1958; Жуйков 
Г. Группа «Освобождение труда». 
М., 1962; Котов В. Н. К. Маркс, 
Ф. Енгельс і Росія. К., 1971. 

В. Н. Котов. 

ГРУПА «ДЕМОКРАТИЧНОГО 
ЦЕНТРАЛІЗМУ», «децисти» — 
опозиційна антиленінська група в 
РКП(б), яка виникла 1919 й офор¬ 
милася 1920 у фракцію. Прикрива¬ 
ючись принципом демократичного 
централізму} «децисти» фактично 
виступали проти нього. Вони запе¬ 
речували керівну роль партії в Ра¬ 
дах і профспілках, виступали про¬ 
ти ленінських норм парт, і держ. 
керівництва, проти єдиноначаль¬ 
ності в госп. будівництві, обстою¬ 
вали необмежену колегіальність в 
управлінні г-вом, вимагали свобо¬ 
ди фракцій і груп. Платформа Г. 
«д. ц.» по суті виражала ідеологію 
дрібнобурж. контрреволюції. Яс¬ 
кравим прикладом цього була ан- 
типарт. діяльність «децистів» на 
Четвертій конференції КП(б) 
України (березень 1920), на якій 
вони шляхом фракційних махіна¬ 
цій захопили більшість у ЦК 
КП(б)У. ЦК РКП(б) визнав вибо¬ 
ри ЦК КП (б)У неправомочними 
і звернувся з відкритим листом до 
всіх парт, орг-цій України, в яко¬ 
му роз’яснив заходи, вжиті для 
припинення фракційної діяльнос¬ 
ті «децистів» на Україні. Лист був 
схвалений парт, орг-ціями респуб¬ 
ліки. Спроби «децистів» протиста¬ 
вити свої фракційні погляди гене¬ 
ральній лінії партії дістали рішучу 
відсіч В. І. Леніна, делегатів 
Восьмого з'їзду РКЩб), Дев'ятого 
з'їзду РКП(б), місцевих парт, орг- 
цій, зокрема під час дискусії про 
профспілки (1921). Після Десятого 
з'їзду РКП(б), який прийняв рі¬ 
шення про ліквідацію всіх фракцій 
і угруповань у партії, Г. «д. ц.» 
розпалася. В 1923 її залишки бло¬ 
кувалися з троцькістською опози¬ 
цією, 1926 примкнули до троць- 
кістсько-зінов'євського антипар- 
тійного блоку. П'ятнадцятий 
з'їзд ВКП(б) (1927) виключив їх з 
партії. М. М. Матвгйчук. 
(ГРУПА НАРОДОВОЛЬЦІВ» — 
дві петербурзькі революційні орг- 
ції народницького напряму. Перша 
діяла в 1891 — квітні 1894. Вона 
визнавала програму «Народної во¬ 
лі», але під впливом соціал-демо¬ 
кратів відкидала терор як засіб 
боротьби проти існуючого ладу. 
Члени «Г. н.» вели пропаганду се¬ 
ред робітників, у своїй нелегаль¬ 
ній друкарні надрукували два но¬ 
мери «Летучего листка», кілька 
відозв. Ці видання розповсюджу¬ 
вались у Петербурзі, Москві, Хар¬ 
кові, Києві, Одесі. Невдовзі після 
розгрому орг-ції було створено но¬ 
ву групу під такою самою назвою. 
Вона встановила зв’язки з петер¬ 
бурзьким <Союзом боротьби за 
визволення робітничого класу*, 
відновила підпільну друкарню, де 
було надруковано брошуру В. І. 
Леніна «Пояснення закону про 
штрафи...», 3-й і 4-й номери «Лету¬ 
чего листка». Влітку 1896 у зв’яз¬ 

ку з арештом більшості учасників 
«Г. н.» припинила діяльність. 
ГРУПА СОЦІАЛЬНА — відносно 
стала спільність людей, становище 
якої в суспільстві зумовлене систе¬ 
мою суспільно-екон. відносин. 
Об’єктивний поділ суспільства на 
Г. с. утворює його соціально-кла¬ 
сову структуру. Найважливішими 
Г. с. є класи суспільні. До Г. с. на¬ 
лежать і верстви соціальні. Про- 
фес., реліг., етнічні, різноманітні 
демографічні групи (жінки, мо¬ 
лодь тощо) правомірно відносити 
до Г. с. лише остільки, оскільки 
їхнє становище в суспільстві зу¬ 
мовлене панівними сусп.-екон. від¬ 
носинами. Під Г. с. розуміють і 
сукупність людей, об’єднаних на 
основі подібності суспільно зна¬ 
чущих характеристик: однакової 
діяльності, ідентичних соціально- 
психологічних якостей, спільних 
цілей і цінностей тощо. Г. с. поді¬ 
ляють на великі й малі (за кількіс¬ 
ною ознакою), первинні (засновані 
на безпосередніх особистих зв’яз¬ 
ках і відносинах членів групи) і 
вторинні (де безпосередніх особис¬ 
тих зв’язків між членами групи 
немає), формальні (створені до¬ 
слідником на основі тієї чи ін. 
ознаки) й неформальні (існують 
об’єктивно) тощо. 1. м. Попова. 
ГРУПИ КРбВІ — особливості 
крові, зумовлені біохімічними вла¬ 
стивостями еритроцитарних біл¬ 
ків, за якими представників певно¬ 
го виду поділяють на окремі гру¬ 
пи. Вперше три Г. к. у людини вия¬ 
вив 1900 австр. лікар К. Ландпггей- 
нер. У 1902 відкрито четверту Г. к. 
Вчення про осн. Г. к. оформив 
чеський учений Я. Янський (1907). 
В 1928 Гігієнічна комісія Ліги на¬ 
цій затвердила літерну міжнар. 
номенклатуру системи АВО. Г. к. 
людини залежить від наявності в 
еритроцитах двох якісно відмін¬ 
них аглютиногенів (антигенів) — А 
і В, а в плазмі крові — аглютинінів 
(антитіл) — а і |3. 3а системою 
АВО розрізняють такі Г. к.: Осф 
(І Г. к.) — в еритроцитах немає 
аглютиногенів А і В, а плазма 
містить аглютиніни а і |3; А|3 
(II Г. к.) — в еритроцитах є аглю¬ 
тиноген А, у плазмі — аглютинін 
(3; Ва (III Г. к.) — в еритроцитах 
є аглютиноген В, у плазмі — 
алютинін а; АВО (IV Г. к.)—в 
еритроцитах містяться аглютино¬ 
гени А і В, в плазмі немає обох 
аглютинінів. При взаємодії одной¬ 
менних аглютиногенів і аглютині¬ 
нів (напр., А + а, В + |3) відбу¬ 
вається склеювання еритроцитів 
(гемаглютинація) з наступним ге¬ 
молізом. 
Виявлено, що антиген А представ¬ 
лений кількома підгрупами, але 
практичне значення при переливан¬ 
ні крові мають лише підгрупи А, 
(у 88% людей) та А2 (у 12% ). Г. к. 
визначають за допомогою гемаглю- 
тинуючих стандартних сироваток 
(див. Сироватка крові). На поверх¬ 
ню скла або фарфорової тарілки 
наносять окремо по 1—2 краплі 
кожної з цих сироваток і додають 
до них по краплі досліджуваної 
крові. За наявністю або відсутніс¬ 
тю гемаглютинації визначають на¬ 
лежність крові до тієї чи ін. групи 
(див. мал. 1). Доведено, що є й ін. 
системи еритроцитарних антиге- 
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нів: резус-фактор (Ші — Нг), МІ^, 
55, Рр, Кк (Келл), Льюїс та 
ін. Антигени виявлено в лейкоци¬ 
тах і тромбоцитах. Г. к. не зале¬ 
жить від статі, віку чи раси люди¬ 
ни, а є її індивідуальною біол. 
особливістю, яка формується в 
ранньому періоді зародкового роз¬ 
витку, не змінюється протягом жит¬ 
тя й успадковується. Напр., у 
батьків з І Г. к. (Осф) дитина мати¬ 
ме також І Г. к. Якщо в батьків 
II (А^) і III Г. к. (Ва), дитина може 
мати будь-яку з чотирьох Г. к. 
(див. мал. 2). Г. к. дооре вивчено 
в деяких тварин —у свиней, вели¬ 
кої рогатої худоби, овець і коней; 
досліджено у курей, собак, котів, 
кролів та ін. Г. к. тварин не суміс¬ 
ні з Г. к. людини. Встановлення 
Г. к. необхідне при переливанні 
крові, пересаджуванні тканин і 
органів; у тваринництві — при лі¬ 
нійному розведенні сільськогос¬ 
подарських тварин, визначенні 
структури породи, аналізі генеа¬ 
логічних і заводських ліній тощо. 
Літ.: Руководство по применению кро- 
ви и кровезаменителей. Л., 1973; Кося- 
ков П. Н. Изоантигеньї и изоантитела 
человека в норме и патологии. М., 
1974. Р. Б. Гутник. 

ГРУПОВА ПСИХОЛОГІЯ — 1) 
Психологія певної соціальної гру¬ 
пи, яка виступає як цілісність. 
2) Розділ соціальної психології, що 
вивчає психологічні особливості 
окремих соціальних груп На від¬ 
міну від бурж. науки, яка намага¬ 
ється вивести Г. п. з «чистої» психо¬ 
логії, нібито відірваної від класо¬ 
вої ідеології суспільства, маркси¬ 
стська соціальна психологія дово¬ 
дить найтісніший зв’язок Г. п. з 
сусп. явищами. Поняття «групова 
психологія» тісно пов’язане з по¬ 
няттям психології колективів, але 
ширше за нього, бо включає в се¬ 
бе і психологію людських угрупо¬ 
вань, які не можна назвати колек¬ 
тивами. Розрізняють соціально- 
психологічні групи великі й малі, 
контактні й неконтактні (стосунки 
в групах безпосередні або опосе¬ 
редковані), тимчасові й постійні 
(залежно від часу їхнього існу¬ 
вання), формальні й неформальні 
(організаційно оформлені чи не- 
оформлені), первинні і вторинні 
(залежно від того, наскільки тісні, 
емоційно наснажені стосунки в 
групі) тощо. О. Т. Губко. 

ГРУПОВА ШВЙДКІСТЬ — 
швидкість поширення групи ХВИЛЬ 
(імпульсу), а отже і швидкість 
перенесення ними енергії. У ваку¬ 
умі, де дисперсії світла немає, 
Г. ш. и поширення світлового сиг¬ 
налу збігається з його фазовою 
швидкістю V. У середовищах з 
дисперсією зв’язок між Г. ш. і фа¬ 
зовою швидкістю виражається фор- 

му лою; и = V — ^ де * — довжи¬ 

на хвилі. При нормальній диспер- 

сії > о) Г. ш. менша за фа¬ 

зову шкидкість, а при аномальній 

(-^ < о) — більша. Всі методи 
вимірювання швидкості світла в 
речовині, пов’язані з визначенням 
запізнення світла, дають значення 
Г. ш. Методами лазерної спектро¬ 
скопії, де безпосередньо вимірю¬ 
ється частота коливань дуже моно¬ 

хроматичного випромінювання, 
можна визначити фазову швид¬ 
кість світла. 
Літ.: Ландсберг Г. С. Оптика. М., 
1976. 1. І. Кондиленко. 

ГРУПОВЙЙ ШЛЮБ — найдав¬ 
ніша форма шлюбу, характерна 
для періоду перетворення «первіс¬ 
ного людського стаоа> на родову 
общину. Плем’я поділялося на 2 
групи — «шлюбні класи». Всі чо¬ 
ловіки однієї групи могли вступа¬ 
ти в шлюбні стосунки з усіма жін¬ 
ками ін. шлюбної групи. З розвит¬ 
ком суспільства замість Г. ш. ви¬ 
ник парний шлюбу властивий ро¬ 
довій общині при розвиненому ма¬ 
теринському роді. Як пережиток 
Г. ш. існував до 20 ст. у деяких на¬ 
родів світу, зокрема в корінного 
населення Австралії. 
ГРУПУВАННЯ СТАТИСТЙЧНІ 
— один з основних методів оброб¬ 
ки й аналізу статистичних даних, 
за яким досліджувану сукупність 
явищ поділяють за найістотнішими 
ознаками на якісно типові групи 
та підгрупи. Г. с. дають змогу ви¬ 
явити характерні властивості пев¬ 
них явищ і закономірності дослі¬ 
джуваних процесів. Гол. передумо¬ 
вою побудови й наук, застосуван¬ 
ня Г. с. є попередній соціально- 
екон. аналіз досліджуваних явищ. 
За допомогою Г. с. характеризують 
типи соціально-екон. явищ (ти¬ 
пологічні Г. с.), напр. гру¬ 
пування класового складу населен¬ 
ня, групування осн. фондів за со¬ 
ціально-екон. видами г-в; аналізу¬ 
ють структуру й структурні зру¬ 
шення досліджуваної сукупності 
(структурні Г. с.), напр. 
групування населення за віком, 
підприємств — за розміром; вив¬ 
чають взаємозв’язки між різними 
ознаками або факторами (аналі¬ 
тичні Г. с.), напр. залежність 
зйому сталі зі м2 поду мартенів¬ 
ських печей від їхнього розміру. 
В рад. статистиці створено систему 
групувань для аналізу стану і роз¬ 
витку соціалістичної економіки 
(виконання нар.-госп. планів, гру¬ 
пування підприємств за кількістю 
робітників, обсягом продукції, сту¬ 
пенем автоматизації й механізації, 
електроозброЄності праці тощо), а 
також для аналізу ін. явищ сусп. 
життя. 
ГРУША (Ругі15) —рід рослин ро¬ 
дини розових, підродини яблуне¬ 
вих. Листки чергові, прості, іноді 
перисті. Квітки великі двостатеві, 
білі або блідо-рожеві, зібрані у 
щитковидні суцвіття. Бл. 60 видів 
Г., що дико ростуть у Європі, Аф¬ 
риці та Азії. В СРСР — бл. 40 ви¬ 
дів; в УРСР — 2: Г. звичайна, або 
лісова, і Г. маслинколиста. Г. зви¬ 
чайна^. соттіїпіз), від якої по¬ 
ходить переважна більшість куль¬ 
турних сортів,— дерева до 25 м 
заввишки, з широкою пірамідаль¬ 
ною кроною і здебільшого колю¬ 
чими гілками. Деревина щільна, 
добре полірується, йде на виготов¬ 
лення токарних і столярних виро¬ 
бів. Г. може жити 200 і більше ро¬ 
ків. Росте у світлих листяних лі¬ 
сах, чагарниках, на узліссях май¬ 
же скрізь на Україні. В культурі 
Г. пошир, в обох півкулях. В СРСР 
пн. межа її вирощування досягає 
Ленінгр. обл. На Україні Г. най¬ 
більше розводять на Пд. Зх. і в 

Криму. Плоди великі з ніжним 
м’якушем, містять 6—15% цукрів, 
0,2—0,6% органіч. к-т, вітаміни 
В, С і в невеликій кількості ка¬ 
ротин. 
Плоди споживають свіжими, су¬ 
шеними, консервованими, перероб¬ 
ляють на цукати, пастилу, по¬ 
видло, вино, сидр тощо. Вступає в 
період плодоношення на 6—8-й рік 
(на дичці), на карликових підще¬ 
пах — на 4—5-й рік. Плодоносить 
ЗО—70 років. Урожайність 50— 
150 ц/га; в передових г-вах — до 
200 ц/га і більше. Відомо бл. 5000 
сортів. На Україні налічується по¬ 
над 300 сортів, з них 1978 районо¬ 
вано 37, у т. ч. 8 нових сортів 
укр. селекціонерів. З 11 районова¬ 
них літніх сортів найпоширеніші 
Улюблена Клаппа, Бере Жіффар, 
Вільямс, Іллінка, Лимонка, Мліїв- 
ська рання; з 17 сортів осіннього 
достигання провідне місце займа¬ 
ють Лісова красуня, Бере Боск, 
Маріанна, Доора Луїза; зимових — 
Кюре, Бере Арданпон, Деканка 
зимова та ін. 
Літ.: Шиденко И. X. Груша. К., 
1971; Симиренко Л. П. Помологія, 
т. 2. К., 1972. 7. X. Шиденко. 

ГРУШАНКА (Рігоіа)— рід бага¬ 
торічних трав’янистих рослин род. 
грушанкових. Кореневища повзу¬ 
чі, листки цілокраї або трохи зуб¬ 
часті, шкірясті, здебільшого зали¬ 
шаються на зиму; квітки зібрані в 
китицю на верхівці стебла; плід — 
коробочка. Бл. 40 видів, пошир, 
у помірній зоні Пн. півкулі, в 
СРСР — 7 видів, з них в УРСР — 
4; ростуть переважно в лісах. Час¬ 
то зустрічаються Г. мала (Р. 
тіпог) і Г. круглолиста (Р. 
гоІипсІіГоІіа). В наземній частині 
останньої багато дубильних речо¬ 
вин (танідів). Іноді Г. вирощують 
як декоративні рослини. 
ГРУїіІАС Юозас [н. 16(29).Х1 
1901, Жаджюнай-Кальнікшяй, те¬ 
пер Шяуляйський р-н Литовської 
РСР1 — литовський рад. письмен¬ 
ник, нар. письменник Лит. РСР 
(1971). Друкуватися почав 1925. У 
збірках оповідань «Пані Бертуле- 
не» (1928), «Важка рука» (1937), 
романі «Кар’єристи» (1935) крити¬ 
кував бурж. мораль. Автор драм 
«Батько і син» (1944), «Геркус 
Мантас» (1957), «Професор Марк 
Відін» (1962), «Зигмунт Сераковсь- 
кий» (1966), «Барбора Радвілай- 
те» (1971), «Швитригайла» (1975), 
«Цирк» (1976), де порушує проб¬ 
леми моралі, відповідальності лю¬ 
дини перед історією і суспільством. 

О. А. Шешельгіс. 
ГРУШЕВА ПЛОДОЖЕРКА (Ьа- 
5реуге5Іа ругіуога) — комаха ро¬ 
дини листовійкових у шкідник гру¬ 
ші. Поширена в Пд., частково 
Серед. Європі, на о-вах Середзем¬ 
ного м., в Сірії; в СРСР — у лі¬ 
совій і степовій зонах Європ. ч. 
(зокрема й в УРСР) і на Кавказі. 
Метелик (розмах крил 17—22 мм) 
темно-сірий з поперечними хвиляс¬ 
тими смугами. Гусениці (довж. 
16—20 мм) жовто-білі, розвива¬ 
ються в плодах груші, живлячись 
їхнім насінням. Через 20—32 дні 
гусениці виходять з плодів, по¬ 
трапляють у грунт або під опале 
листя, де й зимують у коконі. На 
Україні Г. п. має одне покоління. 
Заходи боротьби. 06- 

ГРУШЕВА 
ПЛОДОЖЕРКА 

Груша звичайна: 
1 — квітуча гілка; 
2 — квітка в розрізі; 
3 — плід у розрізі. 

рослини; 
2 — квітка; 
3 — плід. 

Грушева плодожерка: 
1 — метелик: 
2 — ушкоджений плід 
груші в розрізі з гу¬ 
сеницею. 
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Грязовик. 

Грястиця збірна: 
1 — нижня частина 
рослини; 
2 — верхня частина 
рослини; 
3 — колосок. 

прискування дерев інсектицидами] 
знищування рослинних решток у 
міжряддях (зяблева оранка, пере¬ 
копування пристовбурних кругів). 
ГРУШЕВСЬКИЙ Михайло Сер¬ 
гійович [17(29).IX 1866, м. Холм, 
тепер Хелм, ПНР — 25.XI 1934, 
Кисловодськ, похований у Києві] 
— український бурж. історик, 
один з головних лідерів укр. 
бурж.-націоналістичного руху. В 
1890 закінчив істор.-філол. ф-т 
Київ, ун-ту. На формування по¬ 
літ. і наук, поглядів Г. великий 
вплив мала ідеалістична, націона¬ 
лістична концепція В. Б. Антоно¬ 
вича. В 1894 очолив кафедру все¬ 
світньої історії Львів, ун-ту, де 
читав курс історії України. З 
1897 — голова Наукового това¬ 
риства імені Шевченка, редактор 
« Записок» т-ва. На поч. громадсь- 
ко-політ. діяльності Г.— активний 
член київ. «Громади»; 1899—один 
з організаторів нац.-демократич¬ 
ної партії в Галичині. Під час ре¬ 
волюції 1905—07 в Росії засуджу¬ 
вав революц. сел. повстання; вис¬ 
тупав за бурж. автономію Украї¬ 
ни. З 1908, після переїзду в Київ, 
увійшов до керівництва Това¬ 
риства українських поступов¬ 
ців. У роки 1-ї світової війни — 
прибічник нім. орієнтації. 
В березні 1917 примкнув до Укра¬ 
їнської партії соціалістів-револю- 
ціонерів і очолив бурж.-націона¬ 
лістичну Центральну раду> яка 
в жовтні 1917 стала на шлях від¬ 
критої боротьби проти влади Рад, 
закликала на Україну нім. інтер¬ 
вентів. На поч. 1919 емігрував до 
Австрії. Створив у Відні укр. со¬ 
ціологічний ін-т — ідеологічний 
центр укр. контрреволюц. емігра¬ 
ції. Остаточна поразка націоналіс¬ 
тичної контрреволюції змусила Г. 
перейти на позиції зміновіхівства. 
Після кількох звернень до Укр. 
Рад. уряду, в яких Г. засуджував 
свою контрреволюц. діяльність, 
ВУЦВК 1924 дозволив йому повер¬ 
нутися на Рад. Україну для наук, 
роботи. В 1924 був обраний акаде¬ 
міком АН УРСР, керував секцією 
історії України Істор. відділу АН, 
редагував журн. «Україна» та ін. 
видання. В 1929 був обраний ака¬ 
деміком АН СРСР. З 1930 працю¬ 
вав у Москві. Г. вперше в укр. 
бурж. історіографії створив зве¬ 
дену працю зо історії України до 
серед. 17 ст. Його гол. істор. пра¬ 
ці: «Історія України-Руси» (т. 
1—10 в 13 кн., 1898—1936; в 
ній використав великий докумен¬ 
тальний матеріал, виявлений в ар¬ 
хівах Росії, Швеції, Польщі та ін. 

Кратер і конус грязьових вулканів Керченського півострова. 

країн), «Нарис історії українсько¬ 
го народу» (1904), ч Ілюстрована 
історія України» (1911), чПочатки 
громадянства» (1921), «Історія ук¬ 
раїнської літератури» (т. 1—5, 1923 
—27). 
Наукове значення праць Г. об¬ 
межене тенденційністю в доборі 
й узагальненні фактів, націоналіс¬ 
тичною інтерпретацією джерел. Г. 
вороже ставився до марксизму. Г. 
вважав нац. проблему головною в 
історії, твердив, що нац. інтереси 
вищі за класові, а класова бороть¬ 
ба заважає боротьбі за нац. інтере¬ 
си. Пропагуючи націоналістичну 
теорію чєдиного потоку», Г. зобра¬ 
жав укр. націю безкласовою, без¬ 
буржуазною, в якій, мовляв, не бу¬ 
ло експлуататорських класів і міс¬ 
ця для класової боротьби. Запере¬ 
чував наявність укр. пролетаріа¬ 
ту і його керівну роль у суспільно- 
політ. житті. Протиставляв укр. 
народ російському, ігнорував їхню 
істор. близькість, великодержавну 
політику царизму зображував як 
політику рос. народу. Формування 
укр. народності відносив не до 
14—15 ст., а до 4 ст. і твердив, що 
Київська Русь належить тільки іс¬ 
торії України і не була спільною 
колискою укр., рос. і білорус, на¬ 
родностей. Засуджував політику 
возз’єднання України з Росією Б. 
Хмельницького і вихваляв І. Ви- 
говського та І. Мазепу, які намага¬ 
лися відірвати Україну від Росії 
Після повернення з еміграції по¬ 
чав приділяти більше уваги історії 
класової боротьби, але залишився 
на- націоналістичних позиціях. 
Бурж.-націоналістична концеп¬ 
ція Г. й досі використовується за 
кордоном реакційними бурж. істо¬ 
риками і укр. націоналістами. 
Літ.: Ленін В. І. Про Україну, 
ч. 1—2. К., 1977; Історія Української 
РСР, т. 1—2. К., 1967; Историогра- 
фия истории СССР с древнейших Бре¬ 
мен до Великой Октябрьской социали- 
стической революции. М., 1961. 

л ^ М. А. Рубач. 
ГРУШЕЦЬКИЙ Іван Самійлович 
[н. 9 (22).VIII 1904, с. Комишува- 
ха, тепер смт Оріхівського р-ну 
Запоріз. обл.] — партійний і 
держ. діяч УРСР, Герой Соціаліс¬ 
тичної Праці (1974). Член КПРС з 
1928. Н. в сім’ї селянина-бідняка. 
В 1922—29 працював на вибор¬ 
них посадах у КНС Запоріз. ок¬ 
ругу, 1929—37 — на керівній рад. 
роботі в Запоріз. обл. В 1938 — сек¬ 
ретар Дніпроп., з 1939 — другий 
секретар Станіславського обкомів, 
з 1940 — перший секретар Черні¬ 
вецького обкому та міськкому 
КП(б)У. В 1941—44 —член Військ, 
ради 40-ї армії, 2-го Укр. фронту; 
ген.-майор. У 1944—51 (з пере¬ 
рвою) та 1961—62 — перший секре¬ 
тар Львів., 1951—61 — Волин. об¬ 
комів партії. В 1957 закінчив ВПШ 
при ЦК КПРС. У 1962—66 — голо¬ 
ва К-ту парт.-держ. контролю 
ЦК Компартії України і Ради Мі¬ 
ністрів УРСР, секретар ЦК Ком¬ 
партії України і заст. Голови Ради 
Міністрів УРСР. З 1966 — голова 
Парт. Комісії при ЦК Компар¬ 
тії України, 1972—76 — Голова 
Президії Верховної Ради УРСР, 
заст. Голови Президії Верховної 
Ради СРСР. З 1961 — чл. ЦК 
КПРС. У 1954—59 і з 1960 —член 
ЦК Компартії України. В 1962— 

72 — кандидат у члени Політбюро 
(до червня 1966 — Президії), 
1972—76 — член Політбюро ЦК 
Компартії України. Депутат Вер¬ 
ховної Ради СРСР 1—9-го скли¬ 
кань. Депутат Верховної Ради 
УРСР 1—6-го і 8—9-го скликань. 
З 1976 — персональний пенсіонер. 
Нагороджений 6 орденами Леніна, 
орденом Жовтневої Революції та 
ін. орденами, медалями. 
ГРУШИН Петро Дмитрович [н. 2 
(15).І 1906, м. Вольськ, тепер Са- 
рат. обл.] — рад. вчений у галузі 
авіаційної техніки, акад. АН СРСР 
(з 1966), Герой Соціалістичної 
Праці (1958). Член КПРС з 1931. 
Після закінчення Моск. авіац. 
ін-ту (1932) — на керівній інже- 
нерно-тех. роботі (в 1948—51 ви¬ 
кладав у Моск. авіац. ін-ті). Осн. 
праці — в галузі створення літаль¬ 
них апаратів. На XXIII—XXV з’їз¬ 
дах КПРС обирався членом ЦК 
КПРС. Нагороджений 5 орденами 
Леніна, орденом Жовтневої Рево¬ 
люції, медалями. Ленінська пре¬ 
мія, 1963. Портрет с. 205. 
ГРУШІВСЬКИЙ МОНАСТЙР, 
Михайлівский монастир — пра¬ 
вославний монастир у с. Грушево¬ 
му (тепер Тячівського р-ну Закарп. 
обл.), один з осередків громадсь- 
ко-політ. і культур, життя на За¬ 
карпатській Україні в 14—17 ст. 
Г. м. відіграв значну роль у бороть¬ 
бі укр. населення проти запрова¬ 
дження церк. унії. В монастирі пе¬ 
реписувалися і зберігалися укр. ру¬ 
кописні книги. Він сприяв поши¬ 
ренню слов. писемності серед рум. 
населення Трансільванії. В 60-х 
рр. 17 ст. втратив свої маєтки, а бл. 
1690 перестав існувати. 
ГРЮ (Гру; Сге\у) Неємія (26.ІХ 
1641, Атерстон — 25.III 1712, Лон¬ 
дон) — англійський ботанік, лі¬ 
кар, член Лондон, королівського 
т-ва, з 1677 — його секретар. Г.— 
один з основоположників анатомії 
рослин. У своїй фундаментальній 
праці «Анатомія рослин» (1682) 
описав мікроскопічну будову тіла 
рослин, продихи; висловив думку 
про єдність мікроскопічної будови 
рослинних органів. Займався й пи¬ 
таннями статі у рослин. Запрова¬ 
див у ботаніку поняття тканина та 
паренхіма. 
ГРіЬНБЕРГ (СгйпЬегя) Карл (5. 
XI 1891, Берлін — 1.ІІ 1972, Бер¬ 
лін) — німецький письменник 
(НДР). Член Компартії Німеччини 
з 1920. Учасник революції в Німеч¬ 
чині 1918—19. Один з засновників 
руху пролетарсько-революц. пись¬ 
менників (1928). У 1933 кинутий у 
концтабір, пізніше брав участь у 
підпільній боротьбі проти фашиз¬ 
му. Романи Г. «Рур в огні» (1928) і 
«Квартет тіней» (1948) — про жит¬ 
тя і боротьбу нім. пролетаріату. В 
п’єсах «Золотом ллється сталь» 
(1949), «Електроди» (1954) та ін. 
одним з перших відтворив нове 
життя в НДР. Автор роману «Гло¬ 
рія Вікторія» (1960), кн. нарисів 
про СРСР «Від тайги до Кавказу» 
(1970). 
Те.: Укр. перекл- Рур в огні. 
X., 1930; Рос. перекл.— Побег из 
отеля «Здем». М., 1964. 

А. Г. Баканов. 

ГРЮНВДЛЬДСЬКА БЙТВА 1410 
— відбулася 15.VII 1410 під час 
«Великої війни» 1409—11 поблизу 
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с. Гргонвальда між польсько-лито¬ 
вською армією під командуванням 
польського короля Владислава II 
Ягайла га великого князя литов¬ 
ського Вітовта і військом Тевтон¬ 
ського ордену. У складі польс.-лит. 
армії були рос., укр. та білорус, 
загони з Брянська, Старо дуба, Ві¬ 
тебська, Полоцька, Смоленська, 
Києва, Володимира, Луцька, з 
Галицької землі й Поділля та за¬ 
гони чехів, молдаван, угорців і 
татар. Під час Г. б. військо хресто¬ 
носців було розгромлено (бл. 18 
тис. убито, бл. 14 тис. їх потра¬ 
пило в полон). Важливу роль у 
розгромі нім. лицарів у Г. б. віді¬ 
грали три смоленські полки, які, 
витримавши гол. удар лицарської 
кінноти, дали польс.-лит. армії 
змогу перебудувати свій бойовий 
порядок. Перемога слов. народів у 
Г. б. припинила експансію ордену 
на Схід. 
ГРІЬНДЕРСТВО (від нім. Сгйп- 
сіег — засновник) — гарячково- 
квапливе заснування капіталістич¬ 
них підприємств, акціонерних то¬ 
вариств, часто фіктивних підпри¬ 
ємств для одержання капіталіста¬ 
ми високого засновницького при¬ 
бутку. Г. супроводиться кредитною 
експансією, широкою емісією цін¬ 
них паперів (акцій і облігацій), бір¬ 
жовими спекуляціями тощо. Г. 
характерне для періодів циклічно¬ 
го піднесення вироби, і торгівлі. 
ГРЯЗЕЛІКУВАННЯ, пелоїдотера- 
пія — застосування грязей (муло¬ 
вих, торфових, вулканічних) з лі¬ 
кувальною метою. Лікувальний 
вплив грязей пов’язаний з дією теп¬ 
лового, мех. і хім. факторів. ЛІК. 

грязі довго держать тепло, подраз¬ 
нюють хемо- і терморецептори, 
закладені в шкірі, стимулюють 
функцію системи сполучної ткани¬ 
ни, залоз внутр. секреції, посилю¬ 
ють кровообіг та обмін речовин 
у хворобливих вогнищах, сприяють 
поліпшенню їхнього живлення то¬ 
що. Найпоширенішим видом Г. є 
грязьові аплікації (накладання 
грязьової маси на окремі ділянки 
тіла). Грязьові ванни, які можуть 
виснажувати хворих, застосовують 
рідше. Місця утворення лікуваль¬ 
них грязей в УРСР — Одеські ли¬ 
мани (див. Одеський курортний 
район), Гопри (див. Гола Прис¬ 
тань), Бердянськ, Миргород, Са¬ 
ки, Слов'янськ та ін., за межами 
республіки — Липецьк, Друскінін- 
кай, Пярну, Кавказькі Мінераль¬ 
ні Води та ін. Показання: захворю¬ 
вання органів руху нетуберкульоз- 
ного характеру, периферичної нер¬ 
вової системи, запальні захворюван¬ 
ня жіночого і чоловічого статевих 
апаратів, хвороби органів травлен¬ 
ня, наслідки травм, опіків, відмо¬ 
рожень тощо. Протипоказання: ва¬ 
гітність, усі гострі захворювання, 
злоякісні новоутворення, схиль¬ 
ність до кровотеч, хронічні захво¬ 
рювання нирок, туберкульоз, тире¬ 
отоксикоз^ тощо. 
ГРЯЗОВЙК (Ьішісоїа) — рід пта¬ 
хів родини сивкових. У фауні 
СРСР єдиний вид — Ь. Гаїсіпеїіиз. 
Довж. тіла бл. 16 см, маса ЗО—35 
г. Дзьоб досить довгий, плескатий. 
Оперення зверху чорне з іржасти¬ 
ми плямами. Пошир, у тундровій 
зоні Євразії. Перелітний птах. 
Гніздиться в червні, кладка до 4 
яєць. В УРСР Г. буває під час вес¬ 
няного (квітень — травень) і осін¬ 
нього (серпень — вересень) пере¬ 
льотів; зустрічається на мулис¬ 
тих відмілинах, на болотах з рід¬ 
кою рослинністю. Живиться дріб¬ 
ними безхребетними, що живуть у 
мулі. О. Б. Кістяківський. 

ГРЯЗЬОВІ ВУЛКАНИ — геоло- 
гічні утворення над тріщинами в 
осадочних відкладах, з якими 
пов’язане постійне або періодичне 
виверження грязі, горючих газів 
тощо. За особливостями морфоло¬ 
гії та характером виверження Г. в. 
подібні до лавових вулканів. Г. в. 
являють собою конусоподібні гор¬ 
би заввишки до 300—400 м з поло¬ 
гими або чашоподібними вершина¬ 
ми, в центр, частині яких є крате¬ 
ри. Осн. умовою утворення Г. в. є 
наявність потужних тріщинуватих 
обводнених глин, зібраних в анти¬ 
клінальні складки (див. Антиклі¬ 
наль), що вміщують поклади газу 
з високим тиском. В СРСР Г. в. є 
в РРФСР (на Таманському п-ові), 
Грузії, Азербайджані, Туркменії, 
УРСР (на Керченському п-ові та в 
акваторії Азовського м.). На місці 
Г. в. іноді утворюються т. з. вдав¬ 
лені синкліналі, до деяких з них, 
зокрема на Керченському п-ові, 
приурочені родовища заліз, руд і 
соляні озера. З продуктами вивер¬ 
жень пов’язані пром. концентра¬ 
ції йоду і бору. Грязі Г. в. викорис¬ 
товують у бальнеології, а сопкову 
брекчію — для вироби, керамзиту. 
Літ.: Грязевой вулканизм и рудообра- 
зование. К., 1971. І. Г. Губанов. 

ГРЯСТИЦЯ (Оасіуііз) — рід рос¬ 
лин родини злакових. Багаторічні 

трав’янисті рослини. Стебла пря¬ 
мостоячі, дуже облиснені, заввиш¬ 
ки 50—120 см. 5 видів, пошир, у 
Європі, Пн. Африці й помірній 
зоні Азії. В СРСР, у т. ч. в УРСР, 
— 2 види, з них найпошир. Г. 
збірна (О. 8ІотегаІа). Суцвіт¬ 
тя — однобічна волоть; колоски 
скупчені на кінцях гілок волоті. 
Плід — зернівка. Цінна кормова 
рослина. В УРСР росте на луках 
і в лісах в усіх районах, крім Пд. 
Степу і степової частини Криму. 
Впроваджена в культуру. Урожай 
зеленої маси до 250—400 ц/га, 
сіна — 40—70 ц/га. Районовані на 
Україні сорти: Московська 222, 
Нальчицька, Сарненська місцева, 
Дединівська 4. 
гуАм — володіння СІЛА в зх. 
частині Тихого ок. Займає о. Гуам 
— найбільший у групі Маріан- 
ських о-вів. Пл. 549 км2. Нас. бл. 
100 тис. чол. (1974). Адм. центр — 
м. Аганья. Г. відкрив 1521 Ф. Ма- 
геллан. У 17 ст. острів захопила 
Іспанія, з 1898 — володіння СІЛА 
(1941—44 був окупований японця¬ 
ми); військ, база СПІА. Острів вул¬ 
канічного походження. Часто бу¬ 
вають землетруси. Клімат тропіч¬ 
ний, пасатний. Переважають воло¬ 
гі тропічні ліси, на Пн.— ксерофіт- 
но-злакові савани. Плантації куку¬ 
рудзи, кави, бананів, цукр. трос¬ 
тини та ін. Заготівля деревини. 
Рибальство. Більшу частину про¬ 
довольства довозять. 
ГУАНАКО (Бата §иапісое) — сса¬ 
вець родини верблюдових ряду мо- 
золеногих. Тіло (довж. до 225 
см, вис. до 130 см, маса до 75 кг) 
вкрите шерстю буруватого кольо¬ 
ру. Поширені Г. в Андах, живуть 
на вис. до 4000 м. Тримаються ста¬ 
дами по 6—20 голів. Гін у листопа¬ 
ді — лютому. Самка після 11-мі- 
сячної вагітності народжує 1 маля. 
Г.— об’єкт полювання; дуже вини¬ 
щений. Г. є родоначальником аль- 
паки й лами. Іл. с. 204. 

О. П. Корнєєв. 
ГУАНДУН — провінція на Пд. 
Сх. Китаю, простягається вздовж 
узбережжя Пд.-Китайського м. 
Включає о. Хайнань та ін. ост¬ 
рови. Пл. 220 тис. км2. Нас. понад 
42 млн. чол. Адм. центр — м. 
Гуанчжоу. Рельєф погорбований, 
на Пн. гористий (вис. до 1922 м). 
Клімат тропічний, мусонний. Гол. 
ріка — Сіцзян. Масиви вічнозеле¬ 
них лісів. Основа економіки — 

ГУАНДУН 

І. С. Грушецький. 

•Грюнвальдська битва 
1410. Пам’ятник (з ре¬ 
льєфною картою поля 
бою) на честь 550-річ- 
чя битви. Село Грюн-* 
вальд Ольштинського 
воєводства ПНР. Скуль¬ 
птор Є. Бандура. 1960. 
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ГУАНІН 

О. І. Губарєв. По дико¬ 
му полю. З серії «На¬ 
родні балади Закар¬ 
паття». Ліногравюра, 
акварель. 1966. 

он 

Г уанін. 

Губки. Типи будови гу¬ 
бок (стрілками показа¬ 
но напрям руху води): 
• — аскон; 2 — сикон; 
З — леикон. 

тропічне землеробство. Вирощу¬ 
ють рис, цукр. тростину, джут, 
сизаль, чай, цитрусові, банани, 
кавове дерево, бавовник, арахіс, 
ефіроноси, каучуконоси, пшеницю, 
батат, бобові. Збирають 2—3 уро¬ 
жаї на рік. Розвинуті шовківницт¬ 
во, рибальство та лісове г-во. Гол. 
галузі пром-сті — харч, і текстиль¬ 
на. Добувають бітумінозні сланці, 
залізну, марганцеву й вольфрамову 
руди, вугілля, сурму. Підприємст¬ 
ва чорної металургії, машинобуду¬ 
вання (зокрема суднобудування), 
хім.,паперової пром-сті.Гол. пром. 
центри — Гуанчжоу, Шаньтоу, Чжа- 
ньцзян. 
ГУАНГН — одна з поширених у 
живій природі пуринових основ. 
Мол. м. 151,14. Було відкрито у 
складі гуано (звідси й назва). Вхо¬ 
дить до складу гуанінових нуклео- 
тидів та нуклеїнових кислот. В 
рибонуклеїнових кислотах (РНК) 
пов’язаний з рибозою, а в дезок¬ 
сирибонуклеїновій кислоті (ДНК) 
— з дезоксирибозою. Під дією 
ферменту гуанази перетворюється 
на алкалоїд ксантин. 
ГУАНО (ісп. диапо, з мови кечуа) 
— поклади висохлого посліду 
морських птахів в умовах сухого 
клімату. Застосовують як органіч¬ 
не добриво [містить бл. 9% азоту, 
13% фосфору (Р205), калій, вап¬ 
но]. Поклади Г.— на о-вах Пд. 
Африки, зх. узбережжя Пд. Аме¬ 
рики та ін. Г. називають і штучні 
туки, що їх готують у Японії й 
Норвегії з відходів рибного і зві¬ 
робійного промислу. 

# ЛП. О. Дмитренко. 
гуансГ-чжуАнський авто¬ 
номний РАЙОН — на Пд. Ки- 
таю. Пл. 230 тис. км2. Нас. понад 
20,9 млн. чол. (живуть китайці, 
чжуани, яо, мяо та ін. народи). 
Нац. меншості зазнають дискримі¬ 
нації з боку маоїстської правлячої 
верхівки Китаю. Адм. центр — 
м. Наньнін. Рельєф переважно 
низькогірний, вис. до 1000 м, мак¬ 
симальна — 2070 м. Гол. ріка—Сіц¬ 
зян. Переважає субтропічна й тро¬ 
пічна рослинність. Основа еконо¬ 
міки — сільське г-во. Вирощують 
гол. чин. рис, а також батат, ара¬ 
хіс, цукр. тростину, фрукти; з тех¬ 
нічних — кунжут, тютюн, пряно¬ 
щі. Лісорозробки. Видобування 
олова, свинцю, цинку, кам. вугіл¬ 
ля тощо. Підприємства металургій¬ 
ної, маш.-буд., хім. пром-сті та по 
переробці с.-г. продукції (рисо- 
очисні, олійницькі, текст, тощо). 
Кустарне вироби, фарфору. Осн. 
пром. центри — Наньнін, Лючжоу. 
ГУАНТДНАМО — місто на Сх. 
Куби, адм. центр провінції Гуанта- 
намо. Вузол з-ць та автошляхів. 
145 тис. ж. (1974). Підприємства 
харч, і текст, пром-сті. В районі 
Г.— плантації цукр. тростини і 
кави. На Пд. від міста, в бухті 
Гуантанамо — військ.-мор. база 
США (оренда з 1903). Куба вима¬ 
гає повернення тер. суші і аквато¬ 
рії моря в районі бази. 
ГУАНЧЖбУ, Кантон — місто на 
Пд. Сх. Китаю, адм. центр про¬ 
вінції Гуандун. Розташоване в гир¬ 
лі р. Чжуцзяну (Перлинної). Один 
з найбільших мор. портів країни, 
залізничний вузол, аеропорт. 2,5 
млн. ж. (1970). Г. виник приблиз¬ 
но в З ст. до н. е. В 90-х рр. 19 ст. в 

Г. зародився бурж.-демократичний 
революц. рух, почав свою діяль¬ 
ність Сунь Ятсен. З 20-х рр. 20 
ст. Г.— значний центр робітн. ру¬ 
ху. Після поразки революції 1925— 
27 в Китаї у відповідь на прихід 
до влади гомінданівської реакції 
вибухнуло Гуанчжоуське повстан¬ 
ня 1927. В 1938—45 Г. був окупова¬ 
ний япон., 1945—49 — гомінда¬ 
нівськими військами. Г.— значний 
пром. центр. Провідні галузі: текст, 
(особливо шовкова, бавовняна, 

Гуанчжоу. Меморіальний зал Сунь 
Ятсена. 

джутова) пром-сть, важке машино¬ 
будування, зокрема суднобудуван¬ 
ня, харч, (цукр., плодоконсерв¬ 
на), паперово-целюлозна пром-сть. 
Підприємства чорної і кольо¬ 
рової металургії, хім., поліграфіч¬ 
ної, шкіряно-взуттєвої галузей, ви¬ 
роби. буд. матеріалів. Рибальство. 
В Г.— ряд вузів, у т. ч. універ¬ 
ситет, н.-д. установи, музеї, б-ки, 
бот. сад, зоопарк. Серед архіт. 
пам’яток Г.: храм Гуансяоси з за¬ 
ліз. пагодою (963); меморіальний 
зал Сунь Ятсена, пам’ятник ге¬ 
роям революц. битв, комплекс 
спортивних споруд на о-ві Ерша- 
тоу, всі —50-і рр. 20 ст. Г.— центр 
худож. ремесел (розписна й пере- 
городчаста емаль, лакові вироби, 
різьблення на слоновій кістці 
тощо). 
ГУАНЧЖбУСЬКЕ ПОВСТАННЯ 
1927, Кантонська комуна — зброй¬ 
ний виступ робітників і солдатів 
м. Гуанчжоу 11—13.XIІ проти гомін¬ 
данівської реакції. Було підготов¬ 
лено Компартією Китаю у відпо¬ 
відь на прихід до влади гомінданів¬ 
ської реакції після поразки рево¬ 
люції 1925—27 в Китаї. Оволодів¬ 
ши містом, повстанці сформували 
перший у Китаї робітн.-сел. уряд 
(Кантонську комуну) на чолі з Су 
Чжаочженом і Чжан Тайлеєм, 
який проголосив створення Рад. 
влади, запровадження демократич¬ 
них свобод, 8-годинного робочого 
дня, націоналізацію великих пром. 
підприємств, банків і транспорту, 
безплатну передачу землі селянам. 
Гомінданівці при прямій підтрим¬ 
ці англ., амер. і япон. імперіа¬ 
лістів жорстоко придушили по¬ 
встання. 
Літ.: Кантонская коммуна. М., 1967. 

Ю. І. Патлпжан. 
ГУАНЧІ — давнє населегня Кана- 
рських островів. До відкриття й за¬ 
воювання островів іспанцями (1402 
—94) жили в умовах острівної ізо¬ 
ляції. Г. налічувалось бл. 20 тис. 
чол. Мова була близька до бербер¬ 
ської мови. Займалися Г. землероб¬ 
ством, застосовуючи кам’яні й 
дерев’яні знаряддя, а також ско¬ 
тарством. Внаслідок ісп. колоніза¬ 
ції більшість Г. було винищено, 

частину вивезено в рабство; інші 
змішалися з іспанцями і втратили 
свою мову. 
ГУАРАНЇ — грошова одиниця Па¬ 
рагваю. Див. Гварані. 
ГУАШ (франц. §оиасЬе, від італ. 
Зиагго — водяна фарба) — фарби, 
розтерті на воді з клеєм і доміш¬ 
кою білила; живопис цими фарбами. 
Г. використовують для малюван¬ 
ня на папері, шовку тощо. В серед¬ 
ні віки Г. застосовували для ілюст¬ 
рування й оздоблювання рукопи¬ 
сів; в епоху Відродження, крім то¬ 
го,— для ескізів і картонів до фре¬ 
сок; у 18—19 ст.— для портретних 
мініатюр. Високого розвитку тех¬ 
ніка Г. набула в творчості рос. 
художників П. Соколова, В. Сє- 
рова, О. Головіна; укр.— Д. Ша- 
викіна, О. Шовкуненка та ін. Г. 
часто виконують оригінали плака¬ 
тів і книжкових оправ, малюнки 
ткакин і шпалер, театр, декорації. 
ГУАЯКГЛЬ — місто в Еквадорі, 
адм. центр провінції Гуаяс. Розта¬ 
шований на р. Гуаясі, поблизу впа¬ 
діння її в зат. Гуаякіль Тихого ок. 
Мор. порт, залізнична станція, ае¬ 
ропорт міжнар. значення. 814 тис. 
ж. (1974). Г.— важливий пром. 
центр країни. Ливарні та механіч¬ 
ні з-ди, лісопильні, підприємства 
легкої та харч, пром-сті. Вивіз бо¬ 
бів какао, кави, лісоматеріалів то¬ 
що. Ун-т. Г. засн. 1531. 
губА — поширена на Пн. СРСР 
назва морських заток і бухт, в які 
впадають великі ріки (напр., Оне- 
зька губа, Обська губа). 
губА — територіальний округ у 
Російській державі 16—17 ст., в 
я'кому діяла губна адміністрація, 
що здійснювала судово-поліцейсь¬ 
кі функції. Див. Губна реформа, 
Губні установи. 
ГУВАЙОВ Михайло Костянтино¬ 
вич [9 (21).У 1892, м. Ставрополь 
— 1959] — учасник боротьби за 
владу Рад на Україні. Член КПРС 
з 1917. Н. в сім’ї робітника. З 
1905 працював робітником-мета- 
лістом на Брянському з-ді в Ка¬ 
теринославі. В 1917—організатор 
заводського загону Червоної гвар¬ 
дії, голова завкому й загальноза¬ 
водського правління в Катерино¬ 
славі. В 1918—20 як командир за¬ 
гону, комісар полку, бригади, д-зії, 
нач. агіт. відділу 11-ї армії брав 
участь у боях проти банд Григор’є- 
ва і денікінців. У 1920—23 — в 
Укртрудармії, комісар штабу 
Київ, військ, округу, 14-го стріл, 
корпусу. З 1927 — на рад. і госп. 
роботі. З 1956 — персональний 
пенсіонер. Нагороджений орденом 
Червоного Прапора. 
ГУБАнОВІ (ЬаЬгісІае) — родина 
риб ряду оку неподібних. Довж. ті¬ 
ла більшості видів 10—ЗО см, маса 
бл. 250 г (деяких до 27 кг). Забарв¬ 
лення (особливо самців) переважно 
яскраве. 440 видів (бл. 50 родів), 
поширених у морях, гол. чином 
тропічних і субтропічних; харак- 

Губан гребінчастий. 
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терні для фауни коралових ри¬ 
фів. В СРСР у Чорному морі — 8 
видів, Азовському — 1 вид; най¬ 
поширеніші зеленушка і губан гре¬ 
бінчастий (СіепоІаЬгиз гирезігіз). Не¬ 
рест у травні — липні; ікру від¬ 
кладають переважно у гнізда. Жив¬ 
ляться молюсками, ракоподібними, 
деякі — рослиноїдні. Промислове 
значення невелике. Відомі з ниж¬ 
нього еоцену. 
губарЄнко Віталій Сергійович 
(н. 13.VI 1934, Харків) — україн¬ 
ський рад. композитор, засл. діяч 
мист. УРСР (з 1969). В 1960 закін¬ 
чив Харків, консерваторію. Опе¬ 
ри: «Загибель ескадри» (1967), 
«Мамаї» (1970), «Листи кохання» 
(моноопера, 1972), «Відроджений 
травень» (1974), «Крізь полум’я» 
(1976); балети «Камінний госпо¬ 
дар» (1969),« Ассоль» (симфонія-ба- 
лет, 1977), «Запорожці» (1978); З 
симфонії (1961, 1965, 1975), симф. 
твори, музика до вистав, кіно¬ 
фільмів та ін. Респ. комсомольська 
премія ім. М. Островського, 1969. 
ГУБАРЄВ Олександр Іванович (н. 
1 .IX 1926, Дніпропетровськ) —ук¬ 
раїнський рад. графік, засл. ху¬ 
дожник УРСР (з 1976). В 1955 за¬ 
кінчив Київ, худож. ін-т, де нав¬ 
чався у О. Пащенка. Твори в 
галузі станкової та книжкової гра¬ 
фіки: серії «За мотивами „Кобза- 
ря“ Т. Г. Шевченка» (1964), «На¬ 
родні балади Закарпаття» (1966), 
«Українські пісні про кохання» 
(1967), «По Туві» (1970), «Різні про¬ 
фесії» (1975), «Зустріч з Югосла¬ 
вією» (1977); «Індустріальні мо¬ 
тиви» (1978); іл. до книжок Т. Шев¬ 
ченка, Ю. Кругляка та ін. 
Літ.: Шевчук В. Олександр Губарєв^ 
Альбом. К., 1967. 

ГУБАРЄВ Олексій Олександрович 
(н. 29.III 1931, с. Гвардєйці Борсь- 
кого р-ну Куйб.обл.)—льотчик-кос- 
монавт СРСР, двічі Герой Радян¬ 
ського Союзу (1975, 1978), Герой 
ЧССР (1978). Член КПРС з 1957. 
Після закінчення (1952) авіац. учи¬ 
лища сл>жив в авіац. частинах 
Військово-Морського Флоту. За¬ 
кінчив (1961) Червонопрапорну 
військово-повітряну академію (те¬ 
пер ім. Ю. О. Гагаріна). В загоні 
космонавтів — з 1963. Разом з 
Г. М. Гречком здійснив політ 
(11.1 — 9.II 1975) на космічно¬ 
му кораблі «Союз-17». Після сти¬ 
кування корабля «Союз-17» з ор¬ 
бітальною наук, станцією «Са- 
лют-4» космонавти виконували 
програму польоту. В складі пер¬ 
шого в світі міжнародного екіпа¬ 
жу за програмою <1нтеркосмос> 
разом з В. Ремеком здійснив (2— 
10.III 1978) політ на космічному 
кораблі «Союз-28». Після стику¬ 
вання з орбітальною станцією «Са- 
лют-6» (осн. екіпаж Ю. В. Рома- 
ненко і Г. М. Гречко) космонавти 
спільно виконували програму на¬ 
ук.-тех. досліджень. 
ГУБЕР Олександр Андрійович [19. 
III (1.ІУ) 1902, с. Кам’янка, тепер 
місто Черкас, обл.— 16.VI 1971, 
Москва] — рад. історик-сходозна- 
вець, акад. АН СРСР (з 1966). 
Член КПРС з 1952. В 1925 закін¬ 
чив Моск. ін-т сходознавства. Пра¬ 
цював в Ін-ті історії АН СРСР 
(1938—45, 1957—68), Ін-ті всесвіт¬ 
ньої історії АН СРСР (з 1968), Ін-ті 
сходознавства АН СРСР (1950—56, 

1954—56 — директор інституту). 
В 1956—62 — головний редактор 
журн. «Новая и новейшая исто- 
рия». З 1965 — віце-президент, з 
1970 — президент Міжнар. к-ту 
істор. наук. Автор праць з історії 
Пд.-Сх. Азії, з питань нац.-визволь¬ 
ного руху, історії міжнар. відно¬ 
син. Нагороджений 2 орденами 
Трудового Червоного Прапора. 
Те.: Индонезия. М. — Л., 1932; Филип- 
пиньї. М., 1937; Филиппинская рес- 
публика 1898 года и американский им- 
периализм. М., 1961; Новая история 
стран Азии и Африки. М., 1975 [у 
співавт.]. 

ГУБЕРГРІЦ Макс Мойсейович [7 
(19).І 1886, м. Ромни, тепер Сум. 
обл.— 6-У 1951, Київ] — україн¬ 
ський рад. терапевт, академік АН 
УРСР (з 1948), засл. діяч науки 
УРСР (з 1935). Закінчив мед. ф-т 
Київ. ун-ту(1911), після чого працю¬ 
вав у клініці В. П. Образцова, піз¬ 
ніше— в лабораторії І. П. Павло- 
ва, де брав участь в експеримен¬ 
тальних спостереженнях, що лягли 
в основу їхньої спільної праці 
«Рефлекси волі» (1915). У 1920— 
51 — зав. кафедрою внутрішніх 
хвороб Київ. мед. ін-ту, одночасно 
очолював клінічні відділи україн¬ 
ських Ін-ту харчування (1930—41) 
та Ін-ту ендокринології (1932—34). 
Праці присвячені фізіології й па¬ 
тології кровообігу, захворюванням 
органів травлення, проблемі болю, 
питанням нейрогуморальної регу¬ 
ляції тощо. Нагороджений ордена¬ 
ми Трудового Червоного Прапора 
і Червоної Зірки. 
ГУБЕРНАТІС (СиЬегпаїіз) Анд- 
жело де (7.IV 1840, Турін — 1913) 
— італійський літературознавець і 
письменник. Досліджував зх.-євро¬ 
пейські й слов. л-ри, зокрема ро¬ 
сійську. В заснованому й редагова¬ 
ному Г. журн. «Рівіста еуропеа» 
(«Європейський огляд», 1869—76) 
друкувалися статті й про Україну. 
В 1869 і 1876 був у Росії. Відвідав 
Київ. Підтримував зв’язки з рос. 
(І. Тургенєв, Л. Толстой) і укр. 
(І. Франко, М. Драгоманов, К. 
Білиловський та ін.) діячами куль¬ 
тури. В «Біографічному словнику 
сучасних письменників» (1879) та 
в 1-му томі багатотомної «Історії 
світового письменства» (1882) вміс¬ 
тив матеріали про укр. л-ру і те¬ 
атр. Високо оцінював творчість Т. 
Шевченка. Наведений в «Історії...» 
уривок вірша «До Основ’яненка» 
в перекладі Г. був першим перекла¬ 
дом Шевченкових творів італ. мо¬ 
вою. Ф. П. Погребенник. 

ГУБЕРНАТОР (лат. £иЬегпаі:ог — 
правитель) — 1) У дореволюц. Ро¬ 
сії з 1708 найвищий уряд, чиновник 
у губернії, призначуваний царем. 
На Україні першого Г. призначено 
в Київ 1708 у зв’язку з утворенням 
Київ, губернії. Після Лютн. бурж. 
революції 1917 посаду Г. було 
ліквідовано. 2) В ряді сучас. бурж. 
д-в — найвища служб, особа в 
межах певної адм.-тер. одиниці. 
Напр., у США Г. очолює виконавчу 
владу штату. В ряді країн Спів¬ 
дружності, очолюваної Велико¬ 
британією, Г. уособлює владу англ. 
короля (королеви). Див. також 
Генерал-губернатор. 
ГУБЕРНІЯ — вища адміністра¬ 
тивно-територіальна одиниця в Ро¬ 
сії. Вперше запроваджена 1708 

указом Петра І, за яким тер. Росії 
було поділено на 8 Г. (у т. ч. Київ. 
1 Азовську губ.). На чолі Г. стояв 
губернатор. За «Установленням 
про губернії» 1775 було створено 
41 Г. Невдовзі кількість Г. зросла 
до 50. Г. поділялися на повіти. На 
1.1 1917 в Рос. імперії була 101 
Г., у т. ч. 9 — на тер. України (Ки¬ 
їв., Харків., Черніг., Полтав., Во- 
лин., Подільська, Катериносл., 
Херсон, і Таврійська). В результаті 
адміністративно - територіальної 
реформи в УРСР губернії 1925 
ліквідовано. В РРФСР губернії 
існували до 1929. 
«губСрнские вЄдомости» 
— офіційні урядові газети, що ви¬ 
ходили в губерніях, а також об¬ 
ластях («Областньїе ве домости») 
Росії 1838—1917. Видання «Г. в.» 
здійснювала губернська адмініст¬ 
рація. Складалися з двох частин: 
офіційної, де друкували постанови 
й розпорядження влади, і неофіцій¬ 
ної — з відомостями про місц. по¬ 
дії, матеріалами 'з етнографії, ар¬ 
хеології, історії, економіки, геог¬ 
рафії краю, літ. твори. В «Г. в.», 
що виходили на Україні, співробіт¬ 
ничали О. М. Лазаревський, П. С. 
Єфименко, Д. І. Багалій, Л. І. 
Глібов, М. М. Коцюбинський та ін. 
У Катериносл. і Херсон, губерніях 
«Г. в.» виходили до поч. 1918, в 
Полтавській — до грудня 1919. 
гУби — анатомічні утвори у лю¬ 
дини та деяких тварин. 1) Шкірно- 
м’язові згортки, що обмежовують 
спереду вхід до ротової порожни¬ 
ни. В деяких тварин Г. допомага¬ 
ють захоплювати здобич, мають ор¬ 
гани дотику і смаку (риби), в ін¬ 
ших беруть участь у диханні (біль¬ 
шість земноводних). Г. немає в че¬ 
репах, птахів і дорослих однопро¬ 
хідних.У плазунів (змій та ящірок) 
Г. вкриті роговими щитками. У 
більшості ссавців, у т. ч. і людини, Г. 
утворені групою м’язів, зовні вкри¬ 
тих шкірою, а зсередини—слизовою 
оболонкою ротової порожнини; ді¬ 
лянка переходу (т. з. червона кай¬ 
ма) вкрита епітелієм і містить ве¬ 
лику кількість кровоносних судин. 
Відіграють важливу роль під час 
приймання їжі, в процесі дихання, 
а в людини — й мовлення. Форма 
Г. у людини є расовою ознакою 
(див. Прохейлія). 2) Частини зовн. 
статевих органів та сечівника у са¬ 
мок деяких ссавців і в жінок. 
3) Окремі частини внутр. вуха та 
гортані. 
ГУБЙНИХА — селище міського 
типу Ново московського р-ну Дніп- 
ропетр. обл. УРСР. Залізнична 
станція. 6,2 тис. ж. (1978). Цукр. 
з-д, елеватор, комбінат побутово¬ 
го обслуговування, міжколгоспне 
об’єднання по відгодівлі великої 
рогатої худоби. З заг.-освітні шко¬ 
ли; лікарня. 2 будинки культури, 
2 б-ки. Г. засн. 1704. 
ГУБКИ (РогіГега, синонім Зропдіа) 
— тип безхребетних, що об’єднує 
найпримітивніших багатоклітинних 
тварин. Тіло (діаметр від кількох 
мм до 2 м) не має чітко диферен¬ 
ційованих тканин і органів, скла¬ 
дається лише з ектодерми, енто¬ 
дерми й мезоглеї; на поверхні Г. 
є численні пори, через які вода ра¬ 
зом з киснем та харчовими об’єк¬ 
тами (бактерії, найпростіші, водо¬ 
рості та ін.) проходять по каналах 

ГУБКИ 

П. Д. Грушин. 

О. О. Губарєв. 

О. А. Губер. 

М. М. Губергріц. 
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ГУБКІН 

І. М. Губкін. 

А. А. Гудайтіс-Гузяві- 
чюс. 

М. К. Гудзій. 

М. Т. Гудцов. 

іригаційної системи, де харчові час¬ 
тинки захоплюються комірцевими 
клітинами — хоаноцитами. Залеж¬ 
но від будови іригаційної системи 
розрізняють 3 типи Г.: аскон, сикон 
і лейкон. Продукти виділення по 
іригаційній системі потрапляють у 
серединну —атріальну, чи парагаст- 
ральну, порожнину, а звідти через 
вихідний отвір (оскулюм) — у 
зовн. середовище. Г. мають скелет, 
що складається з вапняних або 
кремнієвих голок — спікул чи ор¬ 
ганічної речовини— спонгіну (на¬ 
приклад, грецька губка). Розмно¬ 
ження в Г. статеве й нестатеве. 
Личинки (амфібластула, паренхі- 
мула) деякий час вільно плавають 
у воді, після чого прикріплюються 
до дна або підводних предметів. 
Утворюють колонії різноманітної 
форми: кулясті, деревовидні, кели- 
хо- або глечикоподібні тощо. Оди¬ 
ночних Г. порівняно небагато. Ві¬ 
домо бл. 5000 су час. видів, пошире¬ 
них гол. чином у морях, деякі 
(напр., бодягові) — прісноводні. В 
СРСР у пн. і далекосхідних 
морях живе бл. 350 видів Г., у 
Чорному м.— 26; ендемічні види 
(див. Ендеміки) є в оз. Байкал та 
Каспійському м. У прісних водах 
України — 7 видів. Тип Г. поділя¬ 
ють на 3 класи: вапнякові губки, 
скляні губки, звичайні губки. 
Літ.: Фауна СССР. Губки, т. 2, в. 2. 
М. —Л., 1936; Определитель фауньї 
Черного и Азовского морей, т. 1. К., 
1968; Жизнь животньїх, т. 1. М., 
1968; Догель В. А. Зоология беспозво- 
ночньїх. М., 1975. О. П. Маркевич. 
іуБКІН Іван Михайлович [9(21). 
1X1871, с. Поздняково, тепер Нава- 
шинського р-ну Горьковської обл. 
РРФСР — 24. IV 1939, Москва \ - 
рад. геолог, акад. АН СРСР (з 
1929), віце-президент АН СРСР 
(1936), голова Азерб. філіалу АН 
(1937). Член КПРС з 1921. Закін¬ 
чивши Петерб. гірничий ін-т 
(1910), працював у Геологічному 
комітеті. Після Великої Жовтн. 
соціалістич. революції керував ор¬ 
ганізацією геол. та гірничої служ¬ 
би в СРСР. З 1920 — професор, 
а 1922—ЗО — ректор Моск. гірни¬ 
чої академії. В 1930—36 — голова 
Ради по вивченню продуктивних 
сил АН СРСР. Працював у галузі 
нафт, геології, пошуків та викорис¬ 
тання корисних копалин, страти¬ 
графії, тектоніки, четвертинної гео¬ 
логії тощо. Провадив геол. дос¬ 
лідження на Пн. Кавказі, Кубані, 
Таманському й Апшеронському 
п-овах та в ін. районах. Науково 
обгрунтував прогнози геол. дослід¬ 
жень на тер. Волго-Уральської 
нафтогазоносної провінції, За¬ 
хідно-Сибірської рівнини, Кузба¬ 
су, Прибайкалля та ін. районів. 
У 1949 АН СРСР встановила пре¬ 
мію ім. І. М. Губкіна. Нагородже¬ 
ний орденами Леніна і Трудового 
Червоного Прапора. 
ГУБКІН — місто обласного підпо¬ 
рядкування Бєлгородської обл. 
РРФСР, райцентр. Залізнична 
станція. Розташований на автома¬ 
гістралі Бєлгород — Воронеж. 68 
тис. ж. (1977). Видобування заліз¬ 
ної руди (на базі Курської магніт¬ 
ної аномалії), Лебединський гірни¬ 
чо-збагачувальний комбінат і ком¬ 
бінат «КМАруда», ТЕЦ. 3-ди: ре- 
монтно-мех., буд. матеріалів, су¬ 
хих фарб, цегельний, хлібний, 

молочний; «Буддеталь» і м’ясний 
комбінати; швейна і взуттєва ф-ки. 
В районі Г. формується тер.-ви- 
робнич їй комплекс КМА. Н.-д. 
ін-т проблем КМА, філіал Всесо¬ 
юзного заочного політех. ін-ту, гір¬ 
ничий технікум, мед. і муз. уч-ща. 
Названий на честь І. М. Губкіна. 
Чяп, ІОЯП 

ГУБНА реформа — реформа 
місцевого управління в Рос. дер¬ 
жаві 16 ст., викликана загострен¬ 
ням класової боротьби. Організа¬ 
ція й компетенція губних установ 
визначалися великокнязівськими 
(згодом — царськими) губними 
грамотами. Губне управління було 
створено в усіх повітах. Округ, 
що мав губне управління, наз. гу¬ 
бою. Губні установи стали органа¬ 
ми поміщицько-дворянської дик¬ 
татури. Г р. створила умови для 
використання губних установ у 
боротьбі з антифеод. сел. ви¬ 
ступами. В результаті земської 
реформи Івана IV вони перетвори¬ 
лися на гол. органи повітового уп¬ 
равління. 
ГУБНГ УСТАНОВИ— місцеві ор 
гани дворянського управління в Ро¬ 
сії 16—17 ст.; Ліквідовані 1702 
Створювалися на підставі велико¬ 
князівських (пізніше — царських) 
т. з. губних грамот, гол. чин. для 
боротьби з «лихими людьми» й 
«розбійниками» (фактично з селя¬ 
нами й посадськими людьми, що 
виступали проти гніту поміщиків і 
купців). Г. у. виконували судові, 
поліцейські й деякі фінанс.-госп. 
функції; підпорядковувалися воє¬ 
водам і Розбійному приказові 
(див. Прикази). Органом губного 
управління була губна ізба, до 
складу якої входили губний ста¬ 
роста, губні цілувальники (від ви¬ 
разу «цілувати хрест», присягати) 
й дяк. Губний староста обирався 
тільки з дворян чи бояр, цілуваль¬ 
ники — з посадських людей і 
чорносошних селян. Г. у. в ру¬ 
ках поміщиків і дворян були зна¬ 
ряддям для придушення анти¬ 
феод. народних рухів. 

В. С. Кульчицький. 
ГУБОНбГІ (СЬіїоросІа) — підклас 
багатоніжок. Тіло (довж. до 25— 
ЗО см) сплюснуте в спинно-черев¬ 
ному напрямі, ділиться на голову 
й тулуб, почленований на сегменти. 
На кожному сегменті є пара кін¬ 
цівок. Перша пара — ногощелепи 
з отруйними залозами, секрет яких 
допомагає вбивати здобич (різних 
безхребетних). Г. поділяють на 4 
ряди: геофіломорфи (СеорЬі Іотог- 
рЬа), сколопендри (Зсоїорепсіго- 
тогрЬа), костяниці (ІліЬоЬіотог- 
рЬа) й мухоловки (5си1і§еготог- 
рЬа). В світовій фауні 2800 видів, 
у фауні СРСР — бл. 150, з них 
найвідоміший — сколопендра зви¬ 
чайна; на Україні поширена кос¬ 
тяниця звичайна. Викопні Г. ві¬ 
домі починаючи з верхньокам’яно- 
вугільних відкладів. 

О. П. Кришталь. 

ГУБОЦВІТІ (ЬаЬіаІае, або Батіа- 
сеае) — родина дводольних рос¬ 
лин. Зрослопелюсткові, здебільшо¬ 
го трав’янисті рослини; рідше на¬ 
півкущі, кущі, ліани. Стебло чоти¬ 
ригранне. Листки прості, без при¬ 
листків, супротивні або в кільцях. 
Квітки двостатеві, неправильні, з 
подвійною оцвітиною, здебільшого 

зібрані в пазушні півзонтики, що 
утворюють на стеблі кільця, або у 
складні китицевидні чи волоте¬ 
видні суцвіття. Віночок переважно 
двогубий з виїмчастою або дволо¬ 
патевою верхньою губою й трило¬ 
патевою нижньою. Плід розпадає¬ 
ться на 4 однонасінні горішки. До 
3500 видів (бл. 200 родів), пошир, 
майже на всій земній кулі; в 
СРСР 69 родів, що об’єднують до 
1000 дикорослих видів, з них в 
УРСР — 229 (40 родів). Майже всі 
Г. багаті на ефірні олії. Деякі Г. 
використовують у парфюмерії й 
харч, пром-сті: мелісу, або лимон¬ 
ну м’яту, лаванду, розмарин, мус¬ 
катну шавлію, пачулі таін.; у ме¬ 
дицині: шавлію лікарську, м’яту, 
материнку, собачу кропиву та ін.; 
як гострі приправи до їжі: майо¬ 
ран, чабер, гісоп, васильки справж¬ 
ні та ін. Для одержання тех. олії 
вирощують перилу й лялеманцію, 
як декоративні рослини — шав¬ 
лію блискучу, монарду, тропічні 
колеуси та ін. 
ГУВЕР (Нооуєг) Герберт-Кларк 
(10. VIII 1874, Уест-Бранч, штат 
Айова — 20.Х 1964, Нью-Йорк)— 
держ. діяч США, великий промис¬ 
ловець. Був пайщиком і директо¬ 
ром ряду підприємств у багатьох 
країнах, в т. ч. Рос.-Азіат, акці¬ 
онерного т-ва в царській Росії. В 
1919—23 очолював Американську 
адміністрацію допомоги. В 1921— 
28 — міністр торгівлі, 1929—33 — 
президент США від Респ. партії. 
У зовн. політиці був прихильником 
відновлення воєнно-пром. потен¬ 
ціалу Німеччини і спрямування 
фашист, агресії проти СРСР. 
ГУГЕНбТИ (франп. Ьи^иепоіз. від 
НІМ. ЕІСІ&ЄП085ЄП — союзники) — 

прихильники кальвінізму у Фран¬ 
ції в 16—18 ст. До Г. належали 
представники буржуазії й пле¬ 
бейства, які виступали проти феод, 
експлуатації, а також частина дво¬ 
рянства й феод, знаті га міських 
верхів, що чинила опір королів¬ 
ському абсолютизмові. Боротьба 
між Г. й католиками здобула назву 
гугенотських, або релігійних воєн 
(див. також Варфоломіївська ніч). 
Нантський едикт 1598 визнав за 
Г. свободу віросповідання, але ос¬ 
таточно Г. було зрівняно в правах 
з католиками під час Великої 
французької революції. 
ГУГЕНбТСЬКІ вГйни — одна з 
назв боротьби між католиками й 
гугенотами у Франції 16 ст. Див. 
Релігійні війни. 
ГУГб КАПбТ (Ни§ие8 СареН; бл. 
940 — 24.Х 996, Париж) — фран¬ 
цузький король з 987, засновник 
дин. Капетінгів. Влада Г. К. над 
Францією була лише номінальною, 
поширювалася фактично тільки на 
землі його домену. 
ГУД (Худ; Нооб) Томас (23. V 
1799, Лондон — З.У 1845, там же) 
— англійський поет. У 1826—27 
видав двотомну збірку гумористич¬ 
них віршів «Химери і примхи» зі 
своїми карикатурами. Популяр¬ 
ність здобув віршами «Пісня про 
сорочку» (1843), що користувалася 
особливим успіхом серед чартис¬ 
тів (див. Чартизм), «Міст зітхань» 
(1843) та «Пісня робітника» (1844), 
у яких викривав соціальну неспра¬ 
ведливість. Вірші Г. укр. мовою 
перекладав П. Грабовський. 
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ГУДАЙТІС-ГУЗЯВІЧЮС Алексан- 
драс Августович [ 12(25). V 1908, 
Москва — 18.IV 1969, Вільнюс] — 
литовський рад. письменник; нар. 
письменник Лит. РСР (1968). Член 
КПРС з 1927. З 1921 жив у Литві. 
Учасник революц. боротьби проти 
бурж. режиму. Перша зб. опові¬ 
дань і нарисів — «Прапороносець» 
(1935) вийшла під псевдонімом 
С. Броліс. Автор істор. романів 
«Правда коваля Ігнотаса» (т. 1—2, 
1948—49; Держ. премія СРСР, 
1951) і «Брати» (т. 1—4, 1951—55) 
— про революц. події 1918—20 у 
Литві; істор. повісті «Комісар Жов¬ 
тня» (1967), п’єс «Невидима зброя» 
(1958), «Поєдинок» (1961) та ін. 
Нагороджений двома орденами Ле 
ніна, ін. орденами, медалями. 
Те.: Укр. перек л.— 3 ленінським 
словом. В кн.: Сузір’я, в. 4. К., 
1970; Рос. перек л.— Братья. М., 
1958; Правда кузнеца Игнотаса. М., 
1963; Заговор. т. 1—2 Вильнюс. 
1967. 

гудаУта — місто, центр Гуда- 
утського р-ну Абхазької АРСР. 
Приморський кліматичний курорт 
на Чорноморському узбережжі 
Кавказу за 37 км від Сухумі та 43 
км від Гагри. Показання: нетубер- 
кульозні захворювання органів ди¬ 
хання, хвороби обміну речовин та 
нервової й серцево-судинної сис¬ 
тем. 
ГУДЕЦЬ (Нисіес) Ян (6.Х 1856 — 
28. IV 1940) — чеський журналіст 
1 перекладач. Автор найгрунтовні- 
шої в чес. періодичній л-рі 19 ст. 
розвідки «Тарас Григорович Шев¬ 
ченко» (1884). Для цієї праці перек¬ 
лав Шевченкові поеми «Іван Під¬ 
кова» й «Гамалія» та уривок з епі¬ 
логу до поеми «Гайдамаки». 
ГУДЖАРАТ — штат у пн.-зх. час¬ 
тині Індії, на узбережжі Аравій¬ 
ського м. Пл. 196 тис. км2. Нас. 
26,7 млн. чол. (1971), переважно 
гуджаратці. Адміністрат. центр — 
м. Гандінагар. Поверхня переважно 
рівнинна, на Пн. Зх.— болота й 
солончаки. Гол. ріки: Тапті, Нар- 
бада, Махі (нижні течії). Пошире¬ 
ні тропічні ліси, савана. Основа 
економіки — с. г., особливо ба¬ 
вовництво (найкращі в країні сор¬ 
ти бавовнику) й вирощування ара¬ 
хісу. З прод. культур найбільше 
значення мають рис, джовар, куку¬ 
рудза, пшениця та бобові. Видобу¬ 
вають марганцеву руду, боксити, 
нафту. Випарюють сіль у зат. Кач. 
Підприємства текст, (гол. чин. ба¬ 
вовняної), електротех., хім., наф¬ 
тової (нафтоочистка), цем. і харч, 
пром-сті. Гол. пром. центри: Ахма¬ 
дабад, Вадодара. 
гуджаратська МбВА, гуджа- 
раті — мова гуджаратців. Нале¬ 
жить до зх. підгрупи індійської 
групи індоєвропейської сім’ї мов. 
У гуджаратській мові виділяють 
діалекти: пн. (ахмадабадський), зх. 
(катхіяварський) і пд. (суратсь- 
кий). Іменник у Г. м. має 3 роди, 
2 числа, 6 відмінків. Дієслову вла¬ 
стиві категорії особи, числа, часу, 
роду, способу і стану. Порядок слів 
у реченні сталий. 
Для л і т е р а т у р и Г. м. на ран¬ 
ньому етапі (12—14 ст.) характерні 
твори, пов’язані з нар. святами, 
а також реліг.-дидактичні поеми. 
В 14—17 ст. л-ра була пройнята 
ідеями демократичного реліг.- ре¬ 

форматорського руху, який охо¬ 
пив усю Пн. Індію. У 17—18 ст. 
л-ра дедалі відходить від реліг. 
тематики. Письменники Акхо, Пре- 
мананд і Шамаль викривали ре¬ 
ліг. мракобісся, кастову нерів¬ 
ність. Нова гуджаратська л-ра роз¬ 
вивається з 19 ст. Основополож¬ 
никами її були Далпатрам і Нар- 
мадшанкар, які в своїх творах ви¬ 
ступали проти індусько-мусульм. 
розбрату, тяжкого становища жін¬ 
ки. Один з найвизначніших тво¬ 
рів — роман Говардханрама Трі- 
патхі «Сарасватічандра». В 20 ст. 
посилюються реалістичні тенден¬ 
ції (Раманлал Десаї, Каньялал 
Мунші, Заверчанд Мегхані та ін.), 
утверджується критичний реалізм. 
Літ.: Савельева Л. В. Язьік гуджара*- 
ти. М.. 1965. 

ГУДЖАРАТЦ! — одна з найбіль¬ 
ших націй Індії, що населяє штат 
Гуджарат. Чисельність — 32 млн. 
чол. (1977, оцінка). Говорять гу- 
джаратською мовою. За релігією 
більшість Г.— індуїсти, сповіду¬ 
ють також іслам, джайнізм, пар- 
сизм і християнство. Г. сформува¬ 
лися в результаті змішання корін¬ 
ного населення бхілів з народністю 
гурджара. Осн. заняття Г.— земле¬ 
робство; розвинуті ремесла (до¬ 
машнє ткацтво, обробка металів, 
ювелірна справа та ін.); працюють 
і в пром-сті (переважно текстиль¬ 
ній). Г. створили своєрідні архі¬ 
тектуру, літературу (має давні тца- 
диції), нар. театр, танці, пісенну 
творчість. 
Літ.: Народи Южной Азии. М., 
1963. 

ГУДЖРАН ВАЛ А — місто на Сх. 
Пакистану, в провінції Пенджаб. 
366 тис. ж. (1972). Залізнична 
станція. Металообробна, текст, і 
харч, пром-сть. Кустарні промис¬ 
ли (вироби з металу, слонової кіст¬ 
ки, шкіри). 
гудзЄнко Пантелеймон Петро¬ 
вич [н. 27. VII (9. VIII) 1907, с. Дер¬ 
нове, тепер Тростянецького р-ну 
Сум. обл. ] — український рад. іс¬ 
торик, засл. діяч науки УРСР (з 
1977). Член КПРС з 1941. В 1931 
закінчив Харків, ін-т пед.-профес. 
освіти. В 1930—48 — на науково- 
адм. роботі в архівних органах 
УРСР, 1943—48 — нач. Архівного 
управління УРСР. З 1950 —спів¬ 
робітник Ін-ту історії АН УРСР 
(1967—70 — заст. директора). Ав¬ 
тор праць з історії рад. суспільства 
й археографії. 

Л. Д. Гудіашвілі. Абесалом і Єтері. 
1937. Державний музей мистецтв Гру¬ 
зинської РСР. Тбілісі. 

Те.: Соціалістична націоналізація про¬ 
мисловості в Українській РСР. 1917 — 
1920 рр. К., 1965; Українська РСР в 
період громадянської війни 1917 — 
1920 рр., т. 2. К., 1968 [у співавт.]. 

гудзГй Микола Каленикович [21. 
IV (З.У) 1887, Могилів-Подільсь- 
кий, тепер Війн. обл. — 29.Х 1965, 
Москва] — російський та україн¬ 
ський рад. літературознавець. 
Академік АН УРСР (з 1945). За¬ 
кінчив Київ, ун-т (1911). З 1922 — 
проф. Моск. ун-ту. В 1945—65 
працював в Ін-ті літератури ім. 
Т. Г. Шевченка АН УРСР. Автор 
курсу «Історії давньої російської 
літератури», розвідок про «Слово 
о полку Ігоревім», про твори прото¬ 
попа Аввакума, досліджень про 
М. Ломоносова, Я. Княжніна, В. 
Озерова, О. Пушкіна, Ф. Тютчева, 
М. Огарьова, В. Брюсова, статей 
про Т. Шевченка та ін. Вивчав рос.- 
укр. літ. зв’язки, л-ру Київської 
Русі, історію східнослов. л-р. Г.— 
один з редакторів 90-томного ви¬ 
дання творів Л. М. Толстого, ви¬ 
дань творів Т. Шевченка, В. Сте- 
фаника та ін. Нагороджений орде¬ 
ном Леніна, ін. орденами, меда¬ 
лями. 
Те.: Пушкін. К., 1949; Лев Толстой. 
М., 1960; История древней русской 
литературьі. М., 1966; Литература 
Киевской Руси и древнейшие иносла- 
вянские литературьі. М., 1958. 
Літ.: Воспоминания о Николае Кал- 
линиковиче Гудзии. М., 1968. 

гудзйн (Гадсон; Нікізоп) Генрі 
(бл. 1550—1611) — англійський по¬ 
лярний мореплавець. Здійснив 
(1607—11) чотири експедиції з ме¬ 
тою відкрити Пн.-Зх. морський 
шлях з Атлантичного ок. в Тихий. 
Досяг Гренландії, дослідив сх. уз¬ 
бережжя Пн. Америки, відкрив 
ріку, протоку й затоку (в ній за¬ 
гинув), які пізніше було названо 
його ім’ям. 
ГУДЗбНОВА ЗАТОКА — затока 
Пн. Льодовитого ок.. глибоко вда- 
ється в материк Пн. Америки. Пл. 
819 тис. км2. Найбільша глиб. 
ЗОЇ м. Більшу частину року вкрита 
кригою. Рибальство. Звіробійний 
промисел. Гол. порт — Черчілл 
(Канада). Затоку відкрив 1610 
англ. мореплавець Г. Гудзон. 
ГУДЗбНОВА ПРОТОКА — про¬ 
тока біля пн.-сх. берегів Пн. Аме¬ 
рики, між п-овом Лабрадор та 
о. Баффінова Земля. Сполучає Гуд- 
зонову затоку з Атлантичним ок. 
Довж. бл. 800 км, ширина 115— 
240 км, глиб, до 600 м. Часто бу¬ 
вають шторми, тумани. Судноплав¬ 
на 4 місяці на рік. 

ГУДЙЛО — народна назва дея¬ 
ких провальних і тектонічних озер, 
з дна яких іноді чути глухе «гудін¬ 
ня». Це явище пояснюють рухом 
води, яка проривається в озеро з 
гірських порід, що підстелюють 
дно. З «гудінням» озер пов’язаний 
ряд нар. повір’їв і легенд. У межах 
УРСР такі озера є на Поліссі. 
ГУДІАШВГлі Ладо (Володимир) 
Давидович [18 (30). III 1896, Тиф¬ 
ліс] — грузинський рад. живопи¬ 
сець, нар. художник СРСР (з 
1972), Герой Соціалістичної Праці 
(1976). У 1910—14 навчався в Тиф- 
ліській школі живопису й скульп 
тури, 1919—26 — в академії Рон- 
сона в Парижі. Виконав бл. 2 тис. 
творів. Серед них — картини: «Ри- 

ГУДІАШВІЛІ 

Ж.-А. Гудон. 

Ж.-А. Гудон. Портрет 
сина архітектора Бронь- 
яра. Бронза. Київський 
музей західного та 
східного мистецтва. 

Л. Д. Гудіашвілі. 
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В. М. Гужова. 

С. Н. Гуєцький. Порт¬ 
рет колгоспниці. 1970. 

Ж. Гужон. Німфа. Ре¬ 
льєф «Фонтана невин¬ 
них» у Парижі. Камінь. 
1547—49. Дувр. Париж. 

5 Г 

Гука закон. Деформа- 
дія зсуву. 

ба Цоцхалі» (1920), «Танок Ви¬ 
хор», «Абесалом і Етері» (обидві — 
1937), «Смерть Ніко Піросманашві- 
лі» (1946), «Зустріч у горах» (1977); 
портрети — «Т. Табідзе і сині ко¬ 
ні» (1918), «Т. Ціцішвілі» (1940), 
«Елісо» (1963), «В. Маяковський 
і В. Гудіашвілі в Парижі» (1975); 
графіка: «Антифашистський цикл» 
(1942), іл. до зб. «Грузинські на¬ 
родні пісні» Г. Чхіквадзе(1946); іе- 
атр. декорації та ін. Нагородже¬ 
ний 2 орденами Леніна, ін. орде¬ 
нами, медалями. 
Літ.: Златкевич Л. Л. Ладо Гудиаш- 
вили. Тбилиси, 1971. 
ГУДбН (Удон; Ноидоп) Жан- 
Антуан (20.ІІІ 1741, Версаль — 15. 
VII 1828, Париж) — французький 
скульптор. У 1764—68 — пенсіо¬ 
нер Франц. академії в Римі. Ав¬ 
тор портретів: Катерини II (1773), 
Ж.-Ж. Руссо (1778), Вольтера 
(бюст— 1778, статуя — 1781), О. 
Мірабо (1791) та ін. 
Створив численні жіночі та ди¬ 
тячі портрети, зокрема «Портрет 
сина архітектора Броньяра» (один 
з відливів у Київ, музеї зх. та сх. 
мист.). У творчості Г. яскравий 
вияв знайшли передові ідеї франц. 
бурж. просвітителів. Твори Г. збе¬ 
рігаються в ДЕ, в Дуврі в Парижі. 
Портрет та іл. с. 207. 
Літ.: Ромм А. Г. Гудон. М. —Л., 
1945. 

ГУДРОН (франц. доисігоп) — чор¬ 
на смолиста маса, одержувана піс¬ 
ля видалення з нафти легких і 
більшості масляних фракцій. Осн. 
частини Г.: нафтові смоли, тверді 
асфальтоподібні речовини (асфаль¬ 
тени, карбени, карбоїди), смолис¬ 
ті речовини з кислотними власти¬ 
востями, масла, що залишилися в 
процесі перегонки нафти. Густина 
Г. 0,95—1,0 г/см3. З нафти його 
виходить 15—30%. Якщо масляних 
фракцій залишається чимало, одер¬ 
жують напівгудрон. Г. використо¬ 
вують для виготовлення нафтових 
бітумів, як дорожньобуд. мате¬ 
ріал, пом’якшувач у гумовій 
пром-сті (масляний Г.). Високо- 
смолистий Г. переробляють на ав- 
томоб. бензин. 
ГУДРОНАТОР — машина, що рів¬ 
номірно розливає органічні в’яжу¬ 
чі речовини на основі гудрону (дьо¬ 
гті, бітуми) під час будівництва 
або ремонту шляхів. Осн. частини 
Г. (мал.): теплоізольована цисгер- 
на^ (бак), нагрівальна та циркуля¬ 
ційно-розподільна системи і насос. 
В’яжучі речовини, нагріті до тем¬ 
ператури 150—180° С, розливають 
під тиском 0,2—0,6 МПа. Найпо¬ 
ширенішими є Г. самохідні (авто- 
гудронатори) з цистерною місткіс¬ 
тю до 7 тис. л. Крім того, Г. бува¬ 
ють причіпні, напівпричіпні й руч¬ 
ні. 
ГУДЦбВ Микола Тимофійович 
Г 1(13). XI 1883, м. Мещовськ, тепер 
Калузької обл.— 29.1 1957, Моск¬ 
ва] — рад. вчений-металознавець, 
акад. АН СРСР (з 1939). Закінчив 
(1912) Петерб. політех. ін-т. Про¬ 
фесор Ленінгр. політех. ін-ту (з 
1930) і Моск. ін-ту сталі і сплавів 
(з 1943). Розробив теорії твердих 
розчинів, кристалізації і графіти¬ 
зації сталі, ліквації, відпуску за¬ 
гартованої сталі; дослідив вплив 
домішок на будову і властивості 
сталі. Вперше в СРСР створив 

курси «Спеціальна сталь, її влас¬ 
тивості, обробка й застосування» 
(1920—28) та «Металографія і тер¬ 
мічна обробка сталі» (1924—32). 
Нагороджений орденом Леніна, ін. 
орденами, медалями. Держ. пре¬ 
мія СРСР, 1943. Портрет с. 206. 
ГУЄЦЬКИЙ Семен Натанович 
[Симха Нусенович; 2(15).V 1902, 
Житомир — 20.VIII 1974, Київ] — 
український рад. живописець, 
засл. діяч мист. УРСР (з 1968). 
Член КПРС з 1947. В 1929 закін¬ 
чив Київ, худож. ін-т, де навчався 
у Ф. Г. Кричевського і Л. Ю. Кра¬ 
маренка. Автор картин на історико- 
революц. тематику: «Смольний. 
1917 рік» (1955—57, варіант 1966— 
67), «В останньому підпіллі» (1958 
—59), «Думи про кріпацьку долю» 
(1960), «На порозі життя» (1962— 
63), «Повернення» (1970—71), 
«1918 рік» (1964—74), «Шуміли 
прапори» (1971—74). Твори Г. збе¬ 
рігаються в ДМУ ОМ та ін. му¬ 
зеях. 
Літ.: Гуєцький Семен Натанович. 
Виставка творів. Каталог. К., 1966. 
ГУЖСЗВА Віра Микитівна [18 
(ЗО).І 1898, Киї? — 6.XII 1974, там 
же] — українська рад. співачка 
(сопрано) і педагог, нар. арт. 
УРСР (з 1941). В 1916—19 навча¬ 
лась у Київ, консерваторії. В 
1921—24 — солістка Київ, робіт¬ 
ничого театру, 1924—50 — теат¬ 
рів Харкова, Баку, Тбілісі, Киє¬ 
ва. В 1950—61 — в Київ, консер¬ 
ваторії. Партії: Наталка («Наталка 
Полтавка» Лисенка), Одарка («За¬ 
порожець за Дунаєм» Гулака-Ар- 
темовського), Татьяна, Ліза («Євге¬ 
ній Онєгін». «Пікова дама» Чай- 
ковського), Ярославна («Князь 
Ігор» Бородіна), Етері («Абесалом 
і Етері» Паліашвілі), Аїда (одно¬ 
йменна опера Верді). 
Те.: Спогади. К.. 1971. 

і. М. Лисенко 
ГУЖбН (Сои)оп) Жан (н. бл. 
1510 — п. між 1564 — 1568, мож¬ 
ливо, в Болоньї) — французький 
скульптор доби Відродження. В 
1540—41 працював у Руані, 1543— 
44 — в Парижі. Серед творів: 
надгробний пам’ятник Луї де Бре- 
зе (1535), рельєфи «Фонтана не¬ 
винних» у Парижі (1547—49); «Ве- 
нера з Амуром» (ДЕ); оздоблення 
сх. фасаду Дувра (кін. 40-х —поч. 
50-х рр. 16 ст.). Скульптури Г. 
відзначаються декоративністю й 
пластичністю форм. 
ГУЗЬ Олександр Миколайович (н. 
29.1 1939, селище Ічня, тепер міс¬ 
то Черніг. обл.) — український 
рад. вчений у галузі механіки, 
акад. АН УРСР (з 1978). Член 
КПРС з 1972. Закінчив' (1961) 
Київ. ун-т. Працює в Ін-ті механі¬ 
ки АН УРСР (з 1976 — директор). 
Осн. праці — з механіки твердого 
деформівного тіла, зокрема: пи¬ 
тань хвильової динаміки та триви¬ 
мірної теорії стійкості деформів- 

Гудронатор самохідний (автогудрона- 
тор). 

них тіл для різних моделей; теорії 
оболонок та концентрації напру¬ 
жень навколо отворів; механіки 
композиційних матеріалів та гір¬ 
ських порід; неруйнівних методів 
визначення напружень у твердих 
тілах. Нагороджений орденом 
«Знак Пошани». Портрет с. 210. 
ГУЗЬ Петро Іванович (1895, с. 
Лютенька, тепер Гадяцького р-ну 
Полтав. обл.— 2. V 1959, там же) — 
український рад. кобзар. У 3-річ- 
ному віці осліп. З 15 років навчав¬ 
ся в кобзаря М. Кравченка. В ре¬ 
пертуарі Г.— укр. народні пісні 
й думи, а також власні пісні, які 
він створив за рад. часу («Про де¬ 
в’ятьох ледачих», «Про бідняка, 
куркуля й попа», «Про трактор» та 
ін.). Під час Великої Вітчизн. вій¬ 
ни Г. був V партизанському загоні. 
Учасник багатьох респ. і всесоюз- 
них^ фольклористичних нарад. 
ГУЙВА — річка у Війн, та Жито¬ 
мир. областях УРСР, права прито¬ 
ка Тетерева (бас. Дніпра). Довж. 
97 км, площа бас. 1505 км2. Пере¬ 
січна ширина русла 20 м. Воду 
річки використовують для водопо¬ 
стачання та зрошування. На Г.— 
Андрушівське водосховище, м. Ан- 
друшівка 
ГУ ЙЧЖбУ — провінція в пд. час¬ 
тині Китаю. Пл. 170 тис. км2. 
Нас. понад 17 млн. чол. Адм. центр 
— м. Гуйян. Розташована на 
Юньнань-Гуйчжоуському нагір’ї 
(вис. до 2872 м), поверхня якого 
розчленована численними долина 
ми річок. На схилах гір — ліси з 
цінними породами дерев. Гол. га¬ 
лузь г-ва — землеробство. Виро¬ 
щують рис, кукурудзу, пшеницю, 
рапс, гаолян, тютюн. У лісах — 
збирання камфорної й тунгової 
олій, лаку, лікарських рослин. Ви¬ 
добування ртуті (провідне місце в 
країні), мідної, марганцевої й за¬ 
ліз руд та вугілля. Підприємства 
чорної і кольорової металургії, 
машинобудування, харч., текст, 
і буд. матеріалів пром-сті. Гол. 
пром. центри: Гуйян і Тунжень. 
ГУ йя н — місто в Китаї, на 
р. Наньмінхе (бас. Янцзи), адм. 
центр провінції Гуйчжоу. Вузол 
з-ць і автошляхів. Понад 500 тис. 
ж. Підприємства металургійної (пе¬ 
реважно кольорової), маш буд., 
хім., текст, і харч, пром-сті. Ви¬ 
роби. буд. матеріалів, деревооброб¬ 
ка. В Г.— ун-т, кілька вузів. 
ГУК (Хук; Нооке) Роберт (18.VII 
1635, о. Уайт — З.ІІ1 1703, Лон¬ 
дон) — англійський природозна¬ 
вець, член Лондон, королівського 
т-ва (з 1663). Навчався в Оксфорд¬ 
ському ун-ті. Праці з питань теп¬ 
лоти, пружності, оптики та небес¬ 
ної механіки. Спільно з X. Гюйген- 
соч встановив сталі точки термо¬ 
метра — точку танення льоду й 
точку кипіння води. Відкрив закон 
пропорційності між силою, при¬ 
кладеною до пружного тіла, і його 
деформацією (див. Гука закон). 
Встановив клітинну будову рослин 
(Г. запровадив термін «клітина»). 
Висловив ідею про існування сил 
тяжіння між небесними тілами, 
подав заг. картину руху планет. 
ГУКА ЗАКОН — закон, який ви¬ 
ражає залежність між напруженим 
станом та деформацією пружного 
тіла. За Г. з., розтяг (стиснення) 
Д/ стрижня довжини / і поперечного 



До ст. Григор’єв С. О. 

1. Прийом ло комсомолу. 1949. 

2. Рідна мати. 1970. 

3. Воротар. 1949. Державна Трс- 
іьяковська галерея. Москва. 

4. Мирна земля. 1975. 1.2 і 4 — 
в Державному музеї українського 
образотворчого мистецтва в 
Києві. 
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До сі. Дерегус М. Г. 1. Тарас Бульба на чолі війська. 1955. 
2. Молодиця. 1958. 3. На шляху до Кирилівки. 1961. 4. Декаб¬ 
ристи в Кам'янці. 1975. Всі — в Державному музеї українського 
образотворчого мистецтва в Києві. 
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перерізу 5 під дією нормально при¬ 
кладеної сили N дорівнює: Д/ = 
= N 1/Е 5, де £ — Юнга мо¬ 
дуль. Для деформації зсуву (мал.) 
Г. з. записується: Р/5 = Су, де 
Р — дотична сила, у — кут зсуву, 
С — модуль зсуву (див. Модулі 
пружності). Г. з. порушується, ко¬ 
ли напруження (або деформація) 
досягає граничних значень, харак¬ 
терних для даного матеріалу. Для 
випадку розтягу (стиснення) пруж¬ 
ного тіла закон експериментально 
встановив 1660 Р. Гук. 
ГУ КАЙЧЖГ (бл. 344, Усі — бл. 
406) — китайський живописець і 
теоретик мистецтва. Творам Г. К. 
властиві тонкий малюнок, психо¬ 
логічна виразність персонажів 
(«Поради придворним дамам», ко¬ 
пія 6 ст., Британський музей, 

Гу Кайчжі. Придворна сцена. Фраг¬ 
мент сувою. Живопис на шовку. 4 ст. 
Британський музей. Лондон. 

Лондон; цикл «Легенда про фею 
річки Ло», копії 10—11 ст., Музей 
Гугун, Пекін). Автор праці «Кри¬ 
тичні нотатки про живопис». 
ГУКОВО — місто обласного підпо¬ 
рядкування Ростов, обл. РРФСР. 
Залізнична станція. 71 тис. ж. 
(1977). Один з центрів вугільної 
пром-сті сх. частини Донбасу. 3-ди: 
цегельний, залізобетонних виро¬ 
бів, металевих та гумотех. виробів; 
швейна, трикотажна, текст.-галан¬ 
терейна ф-ки. Буд. технікум. Утво¬ 
рене 1955. 
ГУЛАєВ Микола Дмитрович (н. 
26.11 1918, станиця Аксайська, те¬ 
пер місто Аксай Ростов, обл.) — 
рад. військовий льотчик, генерал- 
полковник авіації (1972), двічі Ге¬ 
рой Рад. Союзу (1943, 1944). Член 
КПРС з 1943. В Рад. Армії з 1938. 
В 1941—45 як командир ескадрильї 
і заст. командира авіаполку вою¬ 
вав на Сталінград., Ворон.. 2-му і 
1-му Укр. фронтах. Зрооив 240 
бойових вильотів, збив 57 літаків 
противника. В 1950 закінчив 
Військ.-повітр. академію ім. М. Є. 
Жуковського, 1960 — Академію 
Генштабу. Нагороджений 2 орде¬ 
нами Леніна, 3 орденами Червоно¬ 
го Прапора, ін. орденами, меда¬ 
лями. Портрет с. 210. 
ГУЛАК Микола Іванович [1822, 
Золотоніський пов. Полтав. губ.— 
26. V (7.VI) 1899, Єлизаветполь, те¬ 
пер Кіровабад] — український ре¬ 
волюційний демократ, педагог і 
вчений. Н. в небагатій дворянській 
сім’ї. В 1843 закінчив юрид. ф-т 
Дерптського (тепер Тартуський) 
ун-ту. В 1845—47 — чиновник кан¬ 
целярії київ., подільського і во- 
лин. генерал-губернатора. В грудні 
1845 — січні 1846 разом з М. І. 
Костомаровим і В. М. Білозер- 
ським заснував Кирило-Мефодіїв- 
ське товариство. Належав до ре- 

волюц.-демократичної групи т-ва, 
очолюваної Т. Г. Шевченком; був 
прихильником революц. методів. 
боротьби проти самодержавства й 
кріпосництва, висгупав за політ, 
об’єднання всіх слов. народів у 
формі демократичної федератив¬ 
ної республіки. В березні 1847 Г. 
заарештовано в Петербурзі й ув’яз¬ 
нено в Шліссельбурзькій фортеці 
(1847—50); в 1850—55 перебував 
під наглядом поліції в Пермі. Піс¬ 
ля повернення з заслання працював 
педагогом в Одесі (1859—61), Кер¬ 
чі, Ставрополі (1862—63), Кутаїсі, 
Тбілісі (1863—87). Автор наук, 
праць з історії, філософії, філоло¬ 
гії, історії, л-ри (зокрема «Про гру¬ 
зинську поему ,,Барсова шкура“ 
Руставелі»), перекладів з груз. та 
азерб. л-ри. Один з перших по¬ 
слідовників геометрії М. І. Лоба¬ 
чевського. Портрет с. 210. 

„ ^ Г. Я. Сергієнко. 
ГУЛАК-АРТЕМбВСЬКИИ Петро 
Петрович [16(27). І 1790, містечко 
Городище, тепер місто Черкас, 
обл.— 1 (13).Х 1865, Харків] — 
український поет. Народився в 
сім’ї священика. Навчався в Київ, 
академії (до 1813), з 1817 — в 
Харків, ун-ті. З 1825 — професор 
історії та географії, 1841—49 — 
ректор Харків, ун-ту. Почав дру¬ 
куватися з 1817 в журн. <Украинс- 
кий вестникь. Тут надруковано 
його вільні переклади рос. мовою 
Ж.-Ж. Руссо, Дж. Мільтона та ін. 
Популярність здобув після опублі¬ 
кування байки «Пан та Собака» 
(1818). Твір, написаний живою 
нар. мовою, осуджував жорстоке 
ставлення кріпосників до селян. 
Інші байки Г.-А. «Солопій та Хів- 
ря, або Горох при дорозі» (1819), 
«Тюхтій та Чванько» (1819), «Ба¬ 
тько та син» (1827) спрямовані 

С. С. Гулак-Артемовський. Обкладин¬ 
ка першого видання клавіру опери 
«Запорожець за Дунаєм». С.-Петер¬ 
бург. 1866. Обкладинка видання кла¬ 
віру опери «Запорожець за Дунаєм». 
Київ. 1953. 

Меморіальна дошка С. С. Гулаку- 
Артемовському, встановлена в Києві 
на фасаді будинку по вулиці Набе- 
режно-Хрещатицькій, 31 (приміщен¬ 
ня колишньої бурси). Скульптор 
Г. Н. Кальченко, архітектор А. Ф. 
Ігнащенко. 1974. 

Вії 

проти скупості, невігластва, кон¬ 
серватизму. Г.-А. ввів в укр. л-ру 
жанр романтичної балади. Створе¬ 
на за сюжетом Й.-В. Гете балада 
«Рибалка» відзначається мелодій¬ 
ністю й нар. колоритом мови. Нар. 
гумору сповнена балада «Твардов- 
ський» (1827), сюжет якої запози¬ 
чено в А. Міцкевича. Г.-А. нале¬ 
жав до ініціаторів заснування 
<Украинского журналам (1824— 
25), у якому виступав з переклада¬ 
ми рос. мовою. З наступом реак¬ 
ції після поразки повстання декаб¬ 
ристів посилились суперечності в 
творчості Г.-А. Він переспівував 
у бурлескному стилі оди Гора- 
ція, все більше відставав від літ. 
життя. У вірші «Упадок віку» 
(1856) висловив реакц. думку про 
непохитність системи соціальної 
нерівності. В історію укр. л-ри 
Г.-А. увійшов своїми байками та 
баладами. 
Те.: Твори. X., 1930; Байки, балади, 
лірика. К., 1958; Твори. К., 1964; 
Твори. К., 1970. 
Літ.: Пільгук І. І. Поетична творчість 
Гулака-Артемовського. В кн.: Мате¬ 
ріали до вивчення історії української 
літератури, т. 2. К., 1961. 

І. І. Пільгук. 
ГУЛАК-АРТЕМбВСЬКИЙ (Ар 
темовський) Семен Степанович [4. 
(16).II 1813, містечко Городище, 
тепер місто Черкас, обл.— 5(17). IV 
1873, Москва] — український та 
російський оперний співак (бари¬ 
тон), композитор, драматичний ар¬ 
тист, драматург. Навчався в Київ, 
духовному уч-щі (1824—ЗО) та 
Київ, духовній семінарії (1835— 
38). Як кращого співака хору його 
відібрав М. Глинка для придворної 
співацької капели. В Петербурзі 
під керівництвом Глинки готував¬ 
ся до оперної діяльності, за його ж 
порадою вдосконалював майстер¬ 
ність в Італії (1839—42; 1841 спі¬ 
вав у Флорентійському оперному 
театрі). В 1842—64 — соліст імпе¬ 
раторської опери в Петербурзі (пе¬ 
ріодично виступав у спектаклях 
італ. опери та драм, виставах), 
1864—65 — соліст Великого театру 
в Москві. На формування прогре¬ 
сивного світогляду митця великий 
вплив мав Т. Шевченко (познайоми¬ 
лись 1838), з яким його зв’язувала 
багатолітня дружба. Г.-А. виконав 
понад 50 партій, серед яких Рус- 
лан («Руслан і Людмила» Глинки), 
Мазетто («Дон Жуан» Моцарта), 
Антоніо, Ештон («Лінда ді Шаму- 
ні», «Лючія ді Ламмермур» Доні- 
цетті), гол. партії в операх Версто- 
вського, Даргомижського, Рубін- 
пггейна. У його концертному репер¬ 
туарі були арії, романси, рос. та 
укр. нар. пісні, соло в ораторіях 
Россіні, Берліоза. До 50-х рр. нале¬ 
жать композиторські спроби Г.-А. 
Найвидатніший його твір — опера 
«Запорожець за Дунаєм» (лібретто 
власне і М. Костомарова, 1862; 
поставлена 1863 в Марийському 
театрі, в ролі Карася виступив сам 
Г.-А.). Музика опери, сповнена 
нар.-пісенних інтонацій,— яскрава 
й мелодійна. В 1864—65 і 1915 
опера йшла у Великому театрі в 
Москві; на укр. сцені вперше пос¬ 
тавлена трупою М. Старицького 
1884 (Ростов-на-Дону). На рад. 
сцені — воХаркові (1928, 1938), в 
ред. В. Йорииіа — 1934 в Києві 
(1936 показана на Декаді укр. 

ГУЛАК. 
АРТЕМОВСЬКИЙ 

П. П. Гулак-Артемов¬ 
ський. 

С. С. Гулак-Артемов¬ 
ський. 

Надгробок на могилі 
С. С. Гулака-Арте¬ 
мовського в Москві. 

14 УРЕ, т. 3. 
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ГУЛД 

М. Д. Гулаєв. 

М. І. Гулак. 

В. С. Гулевич. 

мист. в Москві) та ін. містах. Твор¬ 
ча спадщина Г.-А. різноманітна за 
жанрами: «Картини степового жит¬ 
тя циган» (1851), дивертисмент 
•«Українське весілля» (1851), коме- 
дія-водевіль«Ніч на Івана Купала» 
(1852), музика до драми «Кораб- 
леруйнівники» (1853), романси й 
пісні — «Стоїть явір над водою» 
(присвячена Т. Шевченкові), 
«Спать мені не хочеться» та ін. 
За свідченням сучасників, Г.-А. 
був талановитим художником-міні- 
атюристом. Він склав і «Статисти- 
ко-географічні таблиці міст Ро¬ 
сійської імперії» (1854) та проект 
петербурзького водопроводу (1858). 
На Україні побував 1843 (для до¬ 
бору співаків) та 1850 з італ. 
оперною трупою. В Городищі на 
честь Г.-А. створено літ.-меморі¬ 
альний музей, встановлено пам’ят¬ 
ник. Іл. див. також до ст. Горо¬ 
дище, с. 118. 
Літ.: Кауфман Л. С. С. С. Гулак- 
Артемовський. К., 1962; Кауфман 
Л. С. Гулак-Артемовский. М., 1973. 

Т. 77. Булат. 

ГУЛД (СоиМ) Бенджамін-Анторп 
(27.IX 1824, Бостон, США — 26. 
XI 1896, Кембрідж, США) — аме¬ 
риканський астроном. З 1875 — 
чл.-кор. Петерб. АН. Закінчив 1844 
Гарвардський ун-т. У 1855—59 — 
директор обсерваторії в Олбані, 
1870—85 — директор створеної 
ним Національної обсерваторії в 
Кордові (Аргентіна). Осн. праці з 
астрометрії і зоряної астрономії. 
В 1879 Г. звернув увагу на смугу 
з яскравих зір (поясГ.), яка охоп¬ 
лює небесну сферу (місцева систе¬ 
ма Галактики). Видав ряд зоря¬ 
них каталогів, зокрема зонний 
(1884), що містить 73 160 зірок. 
ГУЛЕВИЧ Володимир Сергійович 
[6 (18).ХІ 1867, Рязань — 6.ХІ 
1933, Москва] — російський рад. 
біохімік, акад. АН СРСР (з 1929). 
Закінчив мед. факультет Моск. 
ун-ту (1890). З 1899 — професор 
Харків., а з 1901 — Моск. ун-ту. 
Праці Г. присвячені вивченню азо¬ 
тистого обміну та порівняльної 
біохімії тварин тощо; відкрив но¬ 
ві азотисті сполуки в складі м’я¬ 
зів (карнозин, карнотин). Розробив 
ряд методів одержання аміно¬ 
кислот і кілька амінокислот син¬ 
тезував. 
ГУЛЕВИЧІВНА Єлизавета (Галш- 
ка) Василівна (Лозчина; 1575 — 
1642) — одна з засновниць Київсь¬ 
кого братства, монастиря і школи 
при ньому. В 1615 склала заповіт, 
за яким передавала свою садибу з 
землями в Києві для заснування 
монастиря, шпиталю та школи для 
дітей шляхти і міщан. Цим було 
покладено початок Київ, братсь¬ 
кій школі (згодом — Київська ака¬ 
демія). Останні роки життя Г. про¬ 
вела в Луцьку, де брала участь у 
діяльності Луцького братства. 
ГУЛИЙ Максим Федотович [н. 
18.11 (З.ІІІ) 1905, с. Нова Басань, 
тепер Бобровицького р-ну Черніг. 
обл.] — український рад. біохімік, 
академік (з 1957) та віце-президент 
(1957—63) АН УРСР, засл. діяч 
науки УРСР (з 1956). Член КПРС 
з 1940. Закінчив Київ, вет.-зоотех. 
ін-т (1929). Зав. кафедрою Укр. 
с.-г. академії (1944—74), зав. від¬ 
ділом (з 1950) та директор (1970— 
77) Ін-ту біохімії АН УРСР. Праці 

присвячені дослідженню ролі три- 
карбонових кислот циклу та реак¬ 
цій карбоксилювання в обміні ре¬ 
човин, вивченню механізмів біо¬ 
синтезу білків. Розробив методи ви¬ 
ділення ряду кристалічних фермен¬ 
тів, у т. ч. методи пром. вироби, 
ферментів глюкозооксидази і ката- 
лази. Запропонував спосіб стимуля¬ 
ції біосинтетичних процесів, який 
використовують для підвищення 
продуктивності с.-г. тварин. Г.— 
гол. редактор ««Українського біохі¬ 
мічного журналу» (з 1971) та голова 
Укр. біохім. товариства (з 1977). 
Нагороджений орденом Леніна, 
ін. орденами, медалями. Держ. 
премія СРСР, 1953. Держ. премія 
УРСР, 1978. 
Те.: Биохимия жирового обмена. К., 
1961; Биосинтез белка. К., 1963; 
Основньїе метаболические цикльї. К., 
1968; Природа и биологическое значе- 
ние некоторьіх метаболических приспо- 
собительньїх реакций организмов. К., 
1977. Д. О. Мельничук. 

ГУЛІА Дмитро Йосипович [9(21). 
II 1874, с. Уарча, тепер Сухумсь¬ 
кий р-н Абхазької АРСР — 7. IV 
1960, с. Апгдзера, похований у Су¬ 
хумі] — абхазький рад. письмен¬ 
ник, нар. поет Абхазії (з 1937). 
Член КПРС з 1955. В 1892 разом з 
К. Мачаваріані склав абх. абет¬ 
ку. Перша збірка віршів — 1912. 
Автор поем «Пісня про Абхазію» 
(1940), ««Осінь у селі» (1946), цик¬ 
лів віршів ««Весна в Абхазії», ««Вір¬ 
ші про Жовтень», «Моє місто». 
Роман «Камачич» (1940) — про 
тяжке життя абх. народу за ца¬ 
ризму. Організатор першого абх. 
театру. Праці з мовознавства, іс¬ 
торії та етнографії. У 1938 відві¬ 
дав Україну, написав вірш «Ве¬ 
ликий Тарас» (1941), статті «В 
сім’ї вольній, новій» .(1938), «Со¬ 
нячна Абхазія — поетові України» 
(1939). До абх. видання «Зібран¬ 
ня творів» Шевченка (Сухумі, 
1939) написав передмов^ й перек¬ 
лав деякі його вірші. Йому нале¬ 
жить переклад «Слова о полку Іго¬ 
ревім». Нагороджений орденом 
Леніна. Могила Г.— в центрі м. 
Сухумі, на ній — монумент роботи 
скульптора Г. Рухадзе. 
Те.: Укр. перек л.— Про Леніна. 
В кн.: Сузір’я, в. 4. К., 1970; Рос. 

Автор ряду праць («Наймання пос¬ 
луг», 1893; «Російське цивільне 
право», 1913, та ін.). 
ГУЛЯ Є В Юрій Олександрович (н. 
9.IX 1930, Тюмень)—російський 
і український рад. співак (ба¬ 
ритон), нар. арт. СРСР (з 1968). 
Член КПРС з 1964. В 1954 закінчив 
Уральську консерваторію (Сверд- 
ловськ). Працював у Свердлов. 
(1955—56), Донец. (1956—60), 
Київ. (1960—74) театрах опери та 
балету. З 1974 — соліст Великого 
театру СРСР. Партії: Щорс 
(«Щорс» Лятошинського), Султан 
(«Запорожець за Дунаєм» Гулака- 
Артемовського), Лістрат («В бурю» 
Хрєнникова), Фігаро («Севільсь¬ 
кий цирульник» Россіні), Ренато 
(«Бал-маскарад» Верді). Концерт¬ 
на діяльність. Автор пісень. Наго¬ 
роджений орденом Дружби наро¬ 
дів. Держ. премія СРСР, 1975. 
ГУЛЯИ-ГбРОД — давня пересув¬ 
на бойова споруда, складена з окре¬ 
мих міцних дерев’яних щитів. Г.-г. 
пересували кіньми, волами або 
вручну. Щити мали отвори для 
стрільби з гармат і пищалей. В 
обороні щити Г.-г. використовува¬ 
ли для спорудження замкнутої 
(кругової) або розтягнутої по фрон¬ 
ту стіни. Зі щитів складали пере¬ 
сувні острожки, оса дні башти. Г.-г. 
застосовували рос. війська в 16 ст. 
(під час здобуття Казані та в Си¬ 
бірських походах). На Україні 
його використовували запорізькі 
козаки. Іл. с. 212. 
гуляйпГльський РАЙОН — 
у пн.-сх частині Запорізької обл. 
УРСР. Утворений 1923. Пл. 1,3 
тис. км2. Нас. 40,2 тис. чол. (1978). 
В районі — 69 населених пунктів, 
підпорядкованих міській, селищ¬ 
ній і 17 сільс. Радам народних де¬ 
путатів. Центр — м. Гуляйполе. 
Поверхня району — мало розчле¬ 
нована рівнина. Корисні копали¬ 
ни: буре вугілля, залізна руда, гра¬ 
ніти, гончарні глини, алебастр то¬ 
що. Річки—Гайчур, Янчул. Грунти 
чорноземні. Лежить у степовій зо¬ 
ні. Найбільші підприємства р-ну: 
гуляйпільські заводи сільського¬ 
сподарських машин, ремонтний, 
лакофарбовий, побутових товарів, 
сироварний та комбікормовий; хар- 
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тошляхів — 308 км, у т. ч. з твер¬ 
дим покриттям — 294. У районі — 
23 заг.-освітні, 3 муз. школи, 
профес.-тех. уч-ще; 40 лік. закла¬ 
дів, у т. ч. 6 лікарень. 18 будинків 
культури, 31 клуб, кінотеатр, 41 
кіноустановка, 69 б-к, істор. му¬ 
зей (в Гуляйполі). У Г. р. вида¬ 
ється газ. «Зоря комунізму* (з 
1930). м. С. Бєляєв. 
ГУЛЯЙПбЛЕ — місто Запорі¬ 
зької обл. УРСР, райцентр, на р. 
Гайчурі (бас. Дніпра), за 8 км від 
залізничної ст. Гуляйполе. Виник¬ 
ло 1785 як військ, слобода. Селяни 
Г. брали участь у революц. подіях 
1905—07. Рад. владу в Г. встанов¬ 
лено в січні 1918. З березня по лис¬ 
топад 1918 Г. окупували австро- 
нім. загарбники, 9.VI захопили де- 
нікінці, одночасно тут діяли банди 
Махна (див. Махновщина). В лю¬ 
тому 1920 Г. визволила Червона 
Армія. 
З 1938 Г.— місто. В Г.— заводи: 
сільськогосподарських машин, ре¬ 
монтний, лакофарбовий, побутових 
товарів, сироварний і комбікор¬ 
мовий; харчосмакова і взуттєва 
ф-ки, райсільгосптехніка, елеватор, 
комбінат побутового обслуговуван¬ 
ня. 9 заг.-освітніх і музична школи; 
профес.-тех. уч-ще, 12 лік. закла¬ 
дів, у т. ч. лікарня. Будинок куль¬ 
тури, 8 клубів, кінотеатр, 28 б-к, 
істор. музей. 
ГУЛЯНЙЦЬКИЙ Олексій Феодо- 
сійович (н. 2.III 1933, Мінеральні 
Води Ставропольського краю) — 
український рад. диригент, засл. 
діяч мист. УРСР (з 1974). Член 
КПРС з 1959. В 1957 закінчив 
Київ, консерваторію. В 1957—65 — 
в Симфонічному оркестрі УРСР, 
з 1966 — гол. диригент симфоніч¬ 
ного оркестру Крим. держ. філар¬ 
монії. 
ГУЛЯНЙЦЬКИЙ Трифон Марке¬ 
вич [21.1 (2. II) 1875, Єлизаветград 
— 31. VII 1959, Кіровоград] — 
учасник боротьби за владу Рад на 
Україні. Член КПРС з 1917. Н. 
у робітн. сім’ї. В 1917 Г.— один 
з організаторів єлизаветград. Ради 
робітн. і сел. депутатів, член 
Військ.-революц. к-ту, організатор 
загону Червоної гвардії; в січні 
1918 — один з керівників розгро¬ 
му військ, сил Центр, ради в Єли- 
заветграді. В травні—вересні 1919 
в с. Щасливці (тепер на його честь 
— с. Гуляницьке Врадіївського 
р-ну Микол, обл.) створив під¬ 
пільну парт, орг-цію і партизансь¬ 
кий загін, який брав участь у боро¬ 
тьбі проти денікінців, махновців, 
петлюрівців. Після громадян, вій¬ 
ни — на рад. і госп. роботі. Наго¬ 
роджений орденами Леніна і Чер¬ 
воного Прапора. 
ГУЛЯШКИ Андрей Стоянов (н. 
7.У 1914, с. Болгарська Раковиця 
Кульського округу)— болгарський 
письменник. Член БКП з 1934. Ге¬ 
рой Соціалістич. Праці НРБ (1974). 
Романи «Дон Кіхот з Сильвеції» 
(1936) і «Смертний вирок* (1940), 
п’єси «Болото* (1937), «Жінки* 
(1938) тощо пройняті протестом 
проти бурж. дійсності. Соціаліс¬ 
тичні перетворення в країні, ста¬ 
новлення нової особистості — осн. 
теми романів «МТ станція* (1950), 
«Село Ведрово» (1952), «Золоте ру¬ 
но» (1958), «Романтична повість* 
(1970) та ін. Романи «Сліди на сні¬ 

гу* (1946), «Любов» (1955) відтво¬ 
рюють історію антифашист, опору 
в Болгарії. Автор істор. повістей, 
циклу і пригодницких творів, ге¬ 
роєм яких є болг. розвідник Ава- 
кум Захов. 
Те.: Укр. перекл - МТ станція. 
К., 1955; Ведрово. К., 1962; Спляча 
красуня. К., 1965; Сім днів нашого 
життя. К., 1967; Рос. перек л.— 
Золотое руно. М., 1960; Аввакум 
Захов против 07. М., 1967; Приклю- 
чения Аввакума Захова, т. 1 — 2. Со- 
фия, 1970; Избранное. М., 1972. 

О. В. Шпильова. 

ГУЛЬБИЩЕ — давньоруський 
курган у Чернігові. Розкопували 
його 1872. Відкрито залишки вели¬ 
кого поховального кострища, знай¬ 
дено обгорілі кістки чоловіка й 
жінки, а також кістки тварин, 
араб, монету кін. 10 ст., обвуглені 
побутові предмети, зерна злаків, 
уламки бронзової посудини, сріб¬ 
ні позолочені поясні пряжки й нак¬ 
ладки, бронзові пряжки, золоті, 
срібні та бронзові гудзики, намис¬ 
тини тощо. На місці тризни вияв¬ 
лено шолом, кольчугу, наконечник 
списа, кінську збрую, бронзове 
окуття від щита, прикрашеного 
сріблом, меч з рукояткою, оздоб¬ 
леною срібною насічкою й камін¬ 
ням, тощо. В кургані, очевидно, 
було поховано представника знаті. 
ГУЛЬДЕН (нім. СиШеп, від СоМ 
— золото), флорин — 1) Грошова 
одиниця Нідерландів, поділяється 
на 100 центів. Запроваджена 1816. 
За курсом Держбанку на І.ІУ 1979 
100 Г. дорівнювали 32,88 крб. 
2) Золота, потім срібна монета в 
деяких європ. країнах 14—19 ст. 
ГУМА — продукт вулканізації гу¬ 
мової суміші, основу якої стано¬ 
вить каучук. Характеризується 
міцністю, еластичністю, тепло- та 
морозостійкістю, стійкістю проти 
зношування, діяння агресивних 
середовищ та ін. властивостями. 
До складу Г. входить понад десять 
різних компонентів, кожний з яких 
зумовлює певні фіз.-мех. власти¬ 
вості її. Серед них: каучуки різної 
будови, вулканізуючі системи, які 
перетворюють каучук на еластич¬ 
ний матеріал, здатний до великих 
оборотних високоеластичних де- 
формаиій; підсилювачі (тех. вуг¬ 
лець, мінеральні наповнювачі та 
ін.), які підвищують міцність і 
стійкість проти зношування, роз¬ 
риву тощо; пом’якшувачі й пла¬ 
стифікатори, що поліпшують тех¬ 
нологічні властивості гумової су¬ 
міші та підвищують морозостій¬ 
кість гуми; протистарителі (анти¬ 
оксиданти), які захищають Г. від 
термічного й окислювального руй¬ 
нування при експлуатації в різ¬ 
них умовах та ін. 
Залежно від вмісту наповнювачів 
розрізняють Г. наповнені й нена- 
повнені, а за структурою — моно¬ 
літні й мікропористі. За ступенем 
вулканізації Г. поділяють на м’я¬ 
ку, напівтверду й тверду. При знач¬ 
ному вмісті сірки (понад 30%) 
внаслідок вулканізації утворю¬ 
ється твердий матеріал — ебоніт. 
Г. одержують старанним перемішу¬ 
ванням заготовлених компонентів 
у закритих гумозмішувачах і нас¬ 
тупним вальцюванням суміші. З 
вальцьованої суміші різними спо¬ 
собами (каландруванням, шприцю¬ 
ванням, формуванням під тиском 

та ін.) виготовляють сирові вироби 
або їхні деталі, які потім вулкані¬ 
зують. Залежно від температурних 
та ін. умов експлуатації Г. поді¬ 
ляють на тепло-, вогне- й морозо¬ 
стійкі, рентгенозахисні, вакуумні, 
електроізоляційні, харчові тощо. 
Г. застосовують у вироби, шин, 
конвейєрних стрічок, приводних 
пасів, рукавів, предметів побутово¬ 
го призначення та ін. Див. Гумові 
вироби. 
Літ.: Лепетов В. А. Резиновьіе тех- 
нические изделия. Л., 1976; Разви- 
тие химической технологии на У край¬ 
нє, т. 2. К., 1976; Кошелев Ф. Ф., 
Корнев А. Е., Буканов А. М. Общая 
технология резиньї. М., 1978. 

Г. А. Блох. 

ГУМА (від лат. §шшпі — камедь), 
сифілома — вузлоподібне розро¬ 
щення сполучної тканини, яке ви¬ 
никає в пізніх періодах сифілісу. 
Належить до інфекційних грану¬ 
лем. Утворюється здебільшого в 
кістках, печінці, головному моз¬ 
ку. Тканини центральної частини 
Г. звичайно мертвіють. 
гумАй, джонсонова трава, сорго 
алепське (5ог§1шт Ьаіерепзе) — 
багаторічна трав’яниста рослина 
род. злакових. Стебло до 2 м зав¬ 
вишки. Листки лінійно-ланцетні, 
до основи звужуються. Суцвіття — 
багатоколоскова волоть. Плід — 
зернівка. Росте в тропіч. і субтро- 
піч. р-нах земної кулі. В СРСР 
пошир, у Серед. Азії, на Закавказ¬ 
зі, зустрічається на Пд. України. 
Належить до злісних карантинних 
бур’янів, засмічує посіви суданки, 
бавовнику та ін. культур. Вегета¬ 
тивну масу Г. добре поїдають вел. 
рог. худоба і коні. В посушливе лі¬ 
то Г. може нагромаджувати синиль¬ 
ну к-ту і бути отоуйним. Захо¬ 
ди боротьби: глибока і ран¬ 
ня оранка на зяб, знищування ко¬ 
реневищ, очищання посівного ма¬ 
теріалу та ін. Іл. с. 212. 
ГУМАНГЗМ (від лат. Ьшпапиз — 
людський, людяний) — 1) Система 
ідей і поглядів ца людину як най¬ 
вищу цінність, що відображує 
спрямованість ідеології й моралі 
робітничого класу на знищення 
будь-яких форм експлуатації і гно¬ 
блення та створення необхідних 
суспільних умов для всебічного 
розвитку кожної особистості. 2) 
В істор. аспекті Г.— прогресивна 
течія західноєвроп. культури епо¬ 
хи Відродження, спрямована на 
утвердження поваги до гідності й 
розуму людини, її права на земне 
щастя, вільний вияв природних 
людських почуттів і здібностей. За¬ 
родки гуманістичних ідей були ще 
в стародавніх літ. пам’ятках, фо¬ 
льклорі доби рабовласництва і 
феодалізму. В них висловлено сти¬ 
хійний протест нар. мас проти по¬ 
неволення, їхнє прагнення до свобо¬ 
ди, справедливості, вільної мирної 
праці. Під прапором Г. відбувалась 
боротьба за звільнення від феод, 
сваволі, духовного гніту церкви і 
встановлення прогресивних на той 
час бурж. відносин. Залишаючись 
на позиціях захисту приватної 
власності, не розуміючи ролі со¬ 
ціального середовища в процесі 
становлення особи, Г. епохи Від¬ 
родження був непослідовним і 
суперечливим. Новим ступенем у 
розвитку гуманістич. ідеалів став 

ГУМАНІЗМ 

М. Ф. Гулий. 

Д. Й. Гуліа. 

О. М. Гуляєв. 

Ю. О. Гуляєв. 
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ГУМАНІТАРНА 
ОСВІТА 

Гуляй-город. Остро¬ 
жок на колесах. 

Гумай. Нижня і верх¬ 
ня частини рослини. 

Гуменник. 

Гумельницька культу¬ 
ра. Речі з пам’яток: 1— 
фігурка з глини (фраг¬ 
мент); 2 — крем’яний 
скребок; 3 — кам’яна 
сокира; 4, 5 —глиняні 
горщики. 

Г. представників утопічного соціа¬ 
лізму., революційного демократиз¬ 
му. їхній Г. ішов від критики феод, 
гніту до визнання необхідності виз¬ 
волення людини шляхом знищення 
соціальної нерівності між людьми. 
Якісно новий етап розвитку Г. по¬ 
в’язаний з формуванням світогля¬ 
ду й революційного вчення про 
летаріату — марксизму-ленінізму. 
Теор. основу пролет., соціаліс¬ 
тичного Г. становлять діалекти ко- 
матеріалістичне розуміння історії, 
сутності людини як сукупності всіх 
суспільних відносин, вчення про 
всесвітньо-істор. місію робітн. кла¬ 
су і комунізм. Марксизм-ленінізм 
пов’язав проблему людини та її 
визволення з класовою боротьбою 
пролетаріату, інтереси якого збі¬ 
гаються з інтересами всіх трудя¬ 
щих усіх народів і націй. Тому 
пролетарський, соціалістичний Г. 
є водночас і загальнолюдським. 
Проблеми Г. перебувають у центрі 
світової ідеологічної боротьби. 
Сучас. бурж. псевдогуманістичні 
теорії — екзистенціалізм, неофрей- 
дизм, персоналізм, неотомізм, фі¬ 
лософська антропологія викори¬ 
стовуються анти комунізмом у його 
боротьбі проти марксистсько-ленін¬ 
ського вчення. Фальшивому бур¬ 
жуазному «гуманізмові» проти¬ 
стоїть дійсно науковий марксист¬ 
сько-ленінський Г., що знайшов 
втілення в практиці СРСР, ін. 
країн соціалістичної співдруж¬ 
ності. Характерними морально- 
етичними рисами соціалістичного 
Г. є відданість справі комунізму, 
рад. патріотизм, соціалістичний 
спосіб життя, інтернаціоналізм, 
відстоювання прав і свобод трудя¬ 
щих, дружба народів, засудження 
будь-яких форм дискримінації та 
експлуатації людини людиною. 
Втіленням принципів і рис соціа¬ 
лістичного Г. є політика КПРС, 
спрямована на утвердження справ¬ 
ді гуманних взаємовідносин між 
народами, звільнення людства від 
загрози термоядерної катастрофи, 
створення умов життя і праці, гід¬ 
них людини. Виявом дійового, ре¬ 
ального Г. є соціальна програма 
КПРС, здійснювана під гаслом 
«Все в ім’я людини, для блага 
людини!» Гуманістичний харак¬ 
тер соціалістичної держави, що 
ставить перед собою мету побудови 
комунізму в ім’я інтересів трудя¬ 
щої людини, в ім’я інтересів наро¬ 
дів світу, дістав законодавче за¬ 
кріплення в Конституції СРСР. 
Літ.: Маркс К. і Енгельс Ф. З ран¬ 
ніх творів. К., 1973; Маркс К. і 
Енгельс Ф. Твори: т. 4. Маркс К. і 
Енгельс Ф. Маніфест Комуністичної 
партії; т. 19. Енгельс Ф. Розвиток со¬ 
ціалізму від утопії до науки; Ленін 
В. І. Повне зібрання творів: т. 33. 
Держава і революція; т. 41. Завдання 
спілок молоді; Гуманізм радянського 
суспільства. К., 1973; Попов С. И. 
Социализм и гуманизм. М., 1974; Ко- 
валев С. М. Реальний гуманизм и его 
противники. М., 1975; Гонтаржевський 
І. С., Городиський І. Є. Людина —най¬ 
вища цінність соціалістичного суспі¬ 
льства. К., 1975. В. О. Курганський. 

ГУМАНІТАРНА ОСВІТА — су- 
купність знань у галузі суспільних 
наук і пов’язаних з ними практич¬ 
них навичок та вмінь. Г. о.— важ¬ 
ливий засіб формування світогля¬ 
ду, відіграє важливу роль у заг. 
розвитку людей, в їхньому розумо¬ 

вому, моральному та ідейно-політ. 
вихованні. В соціалістичних краї¬ 
нах ідейною та методологічною ос¬ 
новою Г. о. є марксизм-ленінізм. 
Розрізняють загальну та професій¬ 
ну Г. о. Заг. І', о. дає середня шко¬ 
ла. В СРСР дисципліни гуманітар¬ 
ного циклу викладають і в профес.- 
тех. та серед, спец. навч. закладах 
незалежно від їхнього профілю. 
Заг вищу Г. о. здобувають у вузах 
у процесі вивчення сусп. наук сту¬ 
денти всіх спеціальностей. В СРСР 
підвищенню заг. Г. о. трудящих 
сприяють університети марксиз¬ 
му-ленінізму, народні університе¬ 
ти та культурно-освітні заклади. 
Спец. Г. о. в галузі філос., істор., 
філол., екон., юрид. і педагогічних 
наук, мистецтвознавства, різних 
видів мистецтва, культури тощо 
дають в основному ун-ти й галузеві 
вузи, а з ряду спеціальностей — і 
серед, спец. навч. заклади. 
ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО — сукуп¬ 
ність загальновизнаних принци¬ 
пів і норм міжнародного права, що 
регулюють відносини між сторона¬ 
ми, які беруть участь у збройному 
конфлікті, а таїдож їхні відносини 
з д-вами, що не беруть участі в кон¬ 
флікті. Поява Г. п. викликана необ¬ 
хідністю систематизації значної 
кількості міжнар. конвенцій, спря¬ 
мованих на обмеження засобів і 
методів ведення війни, захист 
прав людини в умовах збройних 
конфліктів. Норми Г. п. стосують¬ 
ся відносин з приводу засобів і 
способів ведення війни; захисту 
жертв війни; прав та обов’язків 
нейтральних д-в щодо воюючих 
сторін; кримінальної відповідаль¬ 
ності осіб за агресію й за порушен¬ 
ня законів і звичаїв війни; обов’яз¬ 
ку сторін, що беруть участь у 
збройному конфлікті, суворо до¬ 
держуватись прав людини щодо 
осіб — учасників воєнних дій та 
цивільного населення. Г. и. засто¬ 
совується при збройних конфлік¬ 
тах міжнар. характеру, включаючи 
конфлікти, пов’язані з боротьбою 
народів проти колоніального пану¬ 
вання, іноз. окупації та расистсь¬ 
ких режимів, за здійснення права 
народів на самовизначення, а та¬ 
кож у таких неміжнар. збройних 
конфліктах, як громадянська вій¬ 
на. До осн. міжнар.-правових доку¬ 
ментів Г. п., зокрема, належать: 
Гаагські конвенції 1899 і 1907 та 
декларації про закони і звичаї вій¬ 
ни; Женевські конвенції 1949 про 
захист жертв війни; Додаткові про¬ 
токоли до Женевських конвенцій 
1949, що стосуються захисту жертв 
міжнар. збройних конфліктів 
(Протокол І) та захисту жертв 
збройних конфліктів неміжнар. ха¬ 
рактеру (Протокол II) 1977. 

В. Н. Денисов. 
ГУМАНІТАРНИЙ (від лат. Ьиша- 
піїаз — людська природа, освіче¬ 
ність; людство) — такий, що має 
відношення до свідомості люди¬ 
ни й людського суспільства. Гума¬ 
нітарні науки — сусп. науки (істо¬ 
рія, політ, економія, філологія, 
право та ін.). Див. Гуманітарна 
освіта. 
ГУМБОЛЬДТ (НитЬоШС) Алек- 
сандр (14.IX 1769, Берлін — 6.У 
1859, там же) — німецький приро¬ 
дознавець, географ і мандрівник. 
Член Берлін. АН (з 1800), почесний 

член Петерб. АН (з 1818). Дослі¬ 
джував 1799—1804 Центр, та Пд. 
Америку (разом із франц. ботані¬ 
ком Е. Бонпланом). У 1829 подо¬ 
рожував по Уралу, узбережжю 
Каспійського м., Алтаю. Г. був 
ученим-енциклопедистом. Він роз¬ 
робив методику комплексних геогр. 
досліджень, розвинув порівняльно- 
генетичний метод вивчення геогр. 
явищ. Багато уваги Г. приділяв 
вулканізмові, земному магнетиз¬ 
мові тощо. Був засновником по¬ 
рівняльної кліматології, дослідив 
і теоретично обгрунтував наявність 
широтної та вертикальної зональ¬ 
ності рослинного світу, висловив 
ідеї про взаємозв’язок усіх фіз.- 
геогр. явищ. Г.— один із заснов¬ 
ників сучас. фіз. географії, ланд¬ 
шафтознавства тощо, автор п’яти¬ 
томної монографії «Космос» (1845 
—62) та ін. геогр. праць. На честь 
Г. названо геогр. об’єкти в Амери¬ 
ці, Азії, Австралії, а також течію 
в Тихому океані. 
Літ.: Сафонов В. А. Александр Іум- 
больдт. М., 1959; Есаков В. А. Алек¬ 
сандр Гумбольдт в России. М., 1960. 

ГУМБОЛЬДТ (НитЬоІсИ) Віль- 
гельм (22.VI 1767, Потсдам — 8.IV 
1835, Тегель, поблизу Берліна) — 
німецький філолог, прусський 
держ. діяч. Брат А. Гумбольдта. 
Будучи директором департаменту 
віросповідань і освіти, запровадив 
методи Й.-Г. Песталоцці в почат¬ 
ковій школі, відділив її від церк¬ 
ви, перебудував Прусську АН. 
Один із засновників Берлінського 
університету. Визначний пред¬ 
ставник нім. класичного гуманіз¬ 
му. В праці «Про мову каві на 
острові Ява» (т. 1—3, 1836—39) 
розробив філос. основи порівняль- 
но-істор. методу в мовознавстві. 
ГУ М ЕЛ ЬН Й ЦЬКА КУЛ ЬТУРА 
— культура часів мідного віку, 
пам’ятки якої поширені на Пд. 
Румунії, на території Пн. і Пд.- 
Сх. Болгарії, а також у пд.-зх. 
частині СРСР (Молд. РСР і 
Одес. обл. УРСР). Назва походить 
від с. Гумельниці (Румунія), де 
1924—25 було досліджено енеолі- 
гичне поселення. На тер. СРСР ві¬ 
домо понад 10 поселень Г. к., гол. 
чин. на Зх. Одес. обл. (Болград, 
Озерне, Нагірне тощо). Жителі цих 
поселень займалися землеробст¬ 
вом, скотарством, а також мислив 
ством і рибальством. 
На поселеннях виявлено залишки 
жител — великих напівземлянок з 
ямами-вогнищами та глинобитних 
наземних жител. Знайдено знаряд¬ 
дя праці — кам’яні сокири-тесла 
та сокири-молоти, крем’яні скреб¬ 
ки, кістяні шила, вістря, посуди¬ 
ни, оздоблені наліпними валика¬ 
ми, канелюрами та заглибленим ор¬ 
наментом, а також розписним ор¬ 
наментом у вигляді стрічок та спі¬ 
ралі, горщики, миски тощо. До 
культових предметів належать жі¬ 
ночі глиняні фігурки, різні амуле¬ 
ти тощо. Археолог, матеріали свід¬ 
чать про тісні зв’язки носіїв Г. к. 
з сусідніми племенами трипіль¬ 
ської культури. 
Літ.: Пам’ятки культури Гумельниця 
на території УРСР. В кн.: Археологія 
Української РСР, т. 1. К., 1971. 

В. Г. Збенович. 

гуменник (Апзег ГаЬаІіз) — 
птах ряду гусеподібних. Довж. ті- 
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ла 73—90 см, маса 3—4 кг, опе¬ 
рення бурувато-сіре, строкате. 
Дзьоб чорний з рожевою або жов¬ 
тою перев’яззю. Г. пошир, у Сх. 
Гренландії і на Пн. Євразії. В 
СРСР — у тундрі і пн. частині лі¬ 
сової зони. На Україні буває під 
час весняного й осіннього перельо¬ 
тів. У невеликій кількості зимує на 
узбережжі Чорного м. Гнізда ро¬ 
бить на землі недалеко від води. 
Кладку з 3—6 яєць насиджують 
бл. 25 днів. Живиться Г. переважно 
рослинною їжею. Мисливсько- 
промисловий птах, полювання на 
якого обмежене у зв’язку із змен¬ 
шенням його чисельності. 

М. А. Воїнственський. 

ГУМІ (лат. §итті, ситті, з грец. 
хоцці) — прозора маса, що виті¬ 
кає з поранень на стеблах у дея¬ 
ких дерев’янистих рослин; те са¬ 
ме, що й камеді. 
ГУМІГУТ (від лат. £шшпі — ка¬ 
медь і §иШі — краплина) — згу¬ 
щений молочний сік деяких видів 
рослин з роду Оагсіпіа (родина 
звіробійних), що ростуть на Шрі- 
Ланці, в Пд. та Пд.-Сх. Азії. Одер¬ 
жують з надрізів у корі дерев. Г. 
містить смолу (70—80%) і камедь 
(20—27%). Застосовується в тех¬ 
ніці лля виготовлення спиртових 
лаків, у живопису — як жовта 
акварельна фарба. 

ГУМГДНИЙ КЛГМАТ (лат. Ьшпі- 
сі 115 — вологий) — клімат з над¬ 
мірним зволоженням, коли кіль¬ 
кість опадів перевищує випарову¬ 
вання і просочування вологи в 
грунт. Розрізняють типи Г. к.— 
полярний (з багаторічною мерзло¬ 
тою й відсутністю живлення грун¬ 
товими водами) і фреатичний (з 
частковим просочуванням опадів 
у грунт і з наявністю грунтових 
вод). Місцевості з Г. к. в екваторі¬ 
альних і тропічних широтах вкри¬ 
ті деревною рослинністю, у ви¬ 
соких широтах на територіях з 
Г. к. розвинена тундрова рослин¬ 
ність. 
ГУМІЛАК (від лат. §шшпі — ка¬ 
медь і лак) — речовина, що утво¬ 
рюється на молодих гілках деяких 
тропічних рослин внаслідок ушко¬ 
дження їх комахами родів ТасЬаг- 
сііа та Сагіегіа. До складу Г. вхо¬ 
дять смола, шелачний віск, біл¬ 
ки, вуглеводи та ін. речовини, а 
також домішки рослинних і тва¬ 
ринних решток. Г. добувають гол 
чин. у Таїланді, Індонезії; пере¬ 
робляють його на сургуч, шелак 
та ізоляційні лаки. 

ГУМІНОВІ КИСЛбТИ (від лат. 
Ьішшь — земля, грунт) — склад¬ 
на суміш органічних речовин різ¬ 
ного складу, властивостей і будо¬ 
ви. Хім. природу й будову Г. к. 
остаточно не з’ясовано. їх виділя¬ 
ють з природних продуктів (торфу, 
бурого й кам. вугілля та ін.), 
обробляючи водними розчинами 
лугів, які при цьому забарвлю¬ 
ються в темно-бурий колір. У при¬ 
роді Г. к. утворюються з рослин¬ 
них залишків або внаслідок окис¬ 
лення вугілля та ін. продуктів ор¬ 
ганічного походження. Г. к. та 
їхні солі (гумати) використовують 
у вироби, свинцевих акумуляторів, 
для зм’якшування води, для виго¬ 
товлення тех. паперу, як добриво 
ющо. Див. також Гумус. 

гумоазбЄстова проми¬ 
словість — галузь нафтохімія, 
промисловості, на підприємствах 
якої виготовляють гумові й азбес¬ 
тотехнічні вироби на основі різних 
типів синтетичного і натурального 
каучуків. При цьому застосовують 
технічний вуглець та ін. підсилю¬ 
вачі, багато хімікаті в-добавок, 
зм’якшувачі, барвники та різні 
ефективні наповнювачі. Багато гу¬ 
мових виробів виготовляють, вико¬ 
ристовуючи регенерат, тех. ткани¬ 
ни, азбест, метали й пластмаси. 
Осн. продукція галузі: шини для 
автомобілів, мотоциклів, тракто¬ 
рів, велосипедів та ін. машин 
(усього 140 типорозмірів), гумові 
рукави, транспортерні стрічки, 
приводні паси, формові та нефор- 
мові деталі для механізмів і ма¬ 
шин, ебонітові вироби, фрикційні, 
ущільнювальні, тепло- і електро¬ 
ізоляційні матеріали тощо Крім 
того, підприємства Г.-а. п. віднов¬ 
люють автомоб. та с.-г. покришки, 
виготовляють гумове взуття, прогу¬ 
мовані тканини, предмети саніта¬ 
рії і гігієни, спортивні вироби, іг¬ 
рашки тощо. Продукція Г.-а. п. ви¬ 
користовується в різних галузях 
пром-сті, зокрема в машинобуду¬ 
ванні, хім., вугільній, металург., а 
також на транспорті та в оборонній 
техніці. В дореволюц. Росії першу 
ф-ку по виготовленню гумових ви¬ 
робів було засн. 1832 в Петербурзі. 
В 1913 працювало лише кілька гу¬ 
мових підприємств на імпортній си¬ 
ровині. Виробляли переважно гу¬ 
мове взуття, а також незначну кіль¬ 
кість шин (1913 — 0,1 млн. шт.). 
За Рад. влади було реконструйо¬ 
вано старі й збудовано багато но¬ 
вих підприємств. З 1932 в СРСР 
налагоджено масове вироби, син¬ 
тетичного каучуку. Номенклатура 
Г.-а. п. налічує десятки тисяч най¬ 
менувань. У 1976 обсяг вироби, 
продукції Г.-а. п. в СРСР зріс 
проти 1970 в 1,6 раза. 
На Україні 1929 стали до ладу 
київський завод «Червоний гумо¬ 
вик» та невеликі підприємства 
гумотех. виробів у Запоріжжі й 
кольорової гуми в Одесі. 
В 1940 почато масове вироби, гумо¬ 
вого взуття на Чернівецькому гу- 
мовзуттєвому з-ді; 1956 введено в 
дію Сумський регенератний з-д; 
1966 став до ладу найбільший у 
республіці Лисичанський завод гу- 
мотехнічних виробів. Діє ще ряд 
підприємств по виготовленню гу¬ 
мотех. виробів у Харкові, До¬ 
нецьку, Сумах, Бердянську, Оде¬ 
сі, Львові. За 1959—65 на Україні 
створено шиноремонтну й шинну 
пром-сть. У 1961 став до ладу 
Дніпропетровський шинний завод, 
1972 — Білоцерківський шинний 
з-д (див. Білоцерківське виробиш 
че об'єднання шин та гумоазбес- 
тових виробів імені XXV з’їзду 
КПРС). Шиноремонтні з-ди є в 
Броварах (Київ, обл.), Дніпропет¬ 
ровську, Сімферополі, Лисичан- 
ську, Запоріжжі, Одесі, Микола¬ 
єві та ін. містах. Розширюється ви¬ 
пуск гумового взуття. Обсяг ви¬ 
роби. продукції Г.-а. п. України 
1976 зріс проти 1970 більше як у 2 
рази. На підприємствах Г.-а. п. 
країни постійно впроваджуються 
високопродуктивні технологічні 
процеси й сучасне устаткування. 

На Україні проблеми дальшого 
розвитку Г.-а. п. вивчають, зокре¬ 
ма, у Дніпропетровському філіалі 
науково-дослідного інституту гу¬ 
мової пром-сті. 

А. Ф. Єременко. 

ГУМОВІ ВЙРОБИ — вироби з гу¬ 
мової суміші, основу якої стано¬ 
вить каучук. Основними процесами 
виробництва Г. в. є одержання гу¬ 
мової суміші (див. Гума), виготов¬ 
лення заготовок або створення 
напівфабрикатів і вулканізація їх 
при т-рі 140—200° С і тиску 0,3— 
20 МПа. У виробництві Г. в. (для 
надання певного комплексу влас¬ 
тивостей) використовують і корд- 
шнури, тканини, металевий дріт, 
корд, троси тощо. Г. в. поділяють 
на три класи: шини, гумотехнічні 
вироби і вироби нар. споживання. 
До гумотех. виробів належать кон- 
вейєрні стрічки, паси, рукави, а 
також формові й неформові виро¬ 
би. Конвейєрні стрічки бувають 
гумотканинні й металотросові; за¬ 
гального і спец, призначення. За¬ 
стосовують їх для переміщування 
сипких та ін. матеріалів. Привод¬ 
ні паси поділяють на плоскі й кли¬ 
нові, що їх використовують відпо¬ 
відно в пасовій і клинопасовій пе¬ 
редачах. Рукави бувають напірні 
(їх експлуатують при тиску 0,2— 
70 МПа) і всмоктувальні (до 80 
кПа); прокладкові, обмотувальні, 
обплітальні, навивальні, кругло- 
ткані, спіральні і в’язані. Рукави, 
що їх експлуатують при тиску й 
розрідженні, наз. напірно-всмокту¬ 
вальними. Є й т. з. пружнорозшир- 
ні рукави. Застосовують рукави як 
гнучкі трубопроводи, якими тран¬ 
спортують рідини, гази й сипкі ма¬ 
теріали. Формові вироби (напр., 
сальники, манжети, кільця, амор¬ 
тизатори, прокладки) використо¬ 
вують у вузлах машин, механіз¬ 
мів і приладів. Неформовими ви¬ 
робами (шнурами, трубками, прсн 
філями) ущільнюють відповідні 
місця в автомобілях, літаках, ва¬ 
гонах, герметизують стики буд. 
конструкцій тощо. До Г. в. нар. 
споживання належать гумове взут¬ 
тя, вироби побутового призначен¬ 
ня (напр., килими, іграшки), засо¬ 
би санітарії і гігієни, а також виро¬ 
би мед. призначення (джгути, гріл¬ 
ки тощо). Деякі Г. в. (напр., тон¬ 
костінні оболонки, нитки, сидіння 
автомобілів) виготовляють з латек- 
сів (водної дисперсії каучуку). Г. в. 
виробляють Білоцерківське вироб¬ 
ниче об'єднання шин та гумо- 
азбестових виробів, Дніпропет¬ 
ровський шинний завод, Лисичан¬ 
ський завод гумотехнічних виро¬ 
бів та ін. Див. також Гумоазбес- 
това промисловість. 

А. Ф. Єременко. 

ГУМОР (лат. Ьитог — волога, рі¬ 
дина) — різновид комічного, відо¬ 
браження смішного в життєвих 
явищах і людських характерах. На 
відміну від сатири Г. має доброзич¬ 
ливий характер. Г. широко пред¬ 
ставлений у фольклорі (казках, 
анекдотах, частівках, прислів’ях), 
у світовій л-рі, творчості дорево¬ 
люц. і рад. письменників. Поняття 
«гумор» вживається і в ширшому 
розумінні — як взагалі сміх і по¬ 
чуття смішного. Див. також Гумо- 
реска. В. Д. Тимченко. 

ГУМОР 

А. Гумбольдт. 
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ГУМОРАЛЬНА 
РЕГУЛЯЦІЯ 

Мавзолей Гур-Емір у 
Самарканді. 1404—05. 

Гуньба голуба. 

ГУМОРАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ (від 
лат. Ьитог — волога, рідина) — 
координація фізіологічних функ¬ 
цій організму людини і тварин че¬ 
рез рідкі середовища — кров, лім¬ 
фу, тканинну рідину. Чинниками 
Г. р. є біологічно активні продук¬ 
ти обміну речовин, або метаболіти 
(продукти розпаду білків, вугле¬ 
кислота та ін.), а також гормони, 
гормоноїди. В людини і високоор- 
ганізованих тварин Г. р. підпоряд¬ 
ковується нервовій регуляції (ста¬ 
новить з нею єдину систему нейро¬ 
гуморальної регуляції). У тварин, 
які не мають нервової системи або 
вона розвинена слабо, переважають 
гуморальні фактори. Свідченням 
єдності нервової і Г. р. в організ¬ 
мів з високорозвиненою нервовою 
системою є те, що гуморальні фак¬ 
тори впливають на саму нервову 
діяльність (напр., ацетилхолін бе¬ 
ре участь у передачі імпульсів нер¬ 
вових; вміст вуглекислого газу в 
крові впливає на дихальний центр 
головного мозку: збільшення його 
вмісту збуджує дихальний центр, 
що сприяє посиленню дихання). 
ГУМОРЕСКА — невеликий прозо¬ 
вий чи віршований твір або музич¬ 
на, п’єса жартівливого змісту. 
ГУМУС (лат. Ьипшз — земля, 
грунт) —переважно темнозабарвле- 
на органічна речовина грунту, що 
утворюється в результаті біохіміч¬ 
них перетворень і життєдіяльності 
грунтових мікроорганізмів, які 
розкладають рештки рослин і тва¬ 
рин. До складу Г. входять пожив¬ 
ні речовини, він є найважливішим 
фактором поліпшення фіз. влас¬ 
тивостей, родючості грунту. Див. 
Перегній. 
ГУМУСОВЕ ВУГІЛЛЯ — тверда 
горюча корисна копалина органіч¬ 
ного походження. Утворюється з 
решток вищих рослин шляхом пе¬ 
ретворення гол. чином лігніно- 
целюлозної речовини. До Г. в. на¬ 
лежить осн. маса бурого і кам. 
вугілля. Див. також Вугілля ви¬ 
копне. 
ГУН Карліс Фрідріхович [1(13). 
XII 1830, Мадлієна, тепер Орсь¬ 
кий р-н Латв. РСР — 16(28).І 
1877, Давос, Швейцарія] — лати¬ 
ський живописець. В 1854—61 на¬ 
вчався у П. Басіна в петерб. АМ, її 
академік (з 1868). Член Т-ва пере¬ 
движників (з 1873). Малював жан¬ 
рові («Хвора дитина», 1869; «Жін¬ 
ка біля вікна», 1872) й історичні 
(«Епізод Варфоломіївської ночі», 
1870) картини, пейзажі та портре¬ 
ти (портрет Марка Вовчка, 1864). 
Літ.: Зглит А. Карл Федорович Гун. 
1830-1877. Рига, 1955. 
ГУНАШеВСЬКИИ Михайло Гна- 
тович (рр. н. і см. невід.)—укр. 
літописець 17 ст. Н. на Поділлі в 
сім’ї укр. дрібного шляхтича. На¬ 
вчався в Меджибожі (тепер смт 
Хмельн. обл.). Деякий час слу¬ 
жив у канцелярії Війська Запорі¬ 
зького. Склав рукописну книгу, в 
якій вміщено істор., реліг.-поле¬ 
мічні та побутові оповідання й тво¬ 
ри, в т. ч. «Ісписаніє літа від рож- 
дества Христова [1498] і по ньом 
ідущих», відоме під назвою Львів¬ 
ського літопису. В книзі є єди¬ 
ний, що дійшов до нашого часу, 
список видатної пам’ятки укр. по¬ 
лемічної л-ри поч. 17 ст.— «Пере¬ 
стороги». Г. викривав верхівку 

укр. духівництва, яка зрадила укр. 
народ і прийняла унію, осуджував 
спроби польс. магнатів загарбати 
Росію й Україну, виступав за воз¬ 
з’єднання України з Росією. 
ГУНДУЛИЧ (Сипсіиііс) Іван [8.1 
1589 (?), Дубровник — 8.XII 1638, 
там же] — хорватський поет. Один 
з найвідоміших представників л-ри 
Дубровника. Літ. діяльність почав 
бл. 1610. Писав драми, релігійно- 
дидактичні поеми, любовну ліри¬ 
ку. Патріотичним і демократич¬ 
ним почуттям пройнята драма-пас- 
тораль «Дубравка» (1627). Голов¬ 
на ідея поеми «Осман» (над нею 
Г. працював з 1621 чи 1622 до 
кін. життя; вид. 1826), у якій 
згадано про перемогу польс. і 
укр. військ над турками в битві 
1621 під Хотином,—спільна бороть¬ 
ба слов’ян проти чужоземного 
гніту. 
Те.: Рос. перек л.— Осман. 
Минск, 1969. 
ГУННИ (грец. Огтчи, лат. Ниппі) 
— давні кочові племена. Велике 
об’єднання Г. наприкінці 3 ст. до 
н. е. склалось на тер. Пн. Китаю. 
На поч. 2 ст. до н. е. вони з’яви¬ 
лися в Серед. Азії, а з 2 ст. н. е.— 
в степах Пн. Причорномор’я. На 
серед. 4 ст. припадає масове просу¬ 
вання гуннських племен до Приа- 
зов’я, де 375 вони розгромили ала- 
нів, а також готів, очолюваних їх¬ 
нім королем Германарихом. У 5 ст. 
Г. прийшли в Паннонію (тер. сучас. 
Угорщини). В 445 правителем Г. 
став Аттіла. При ньому гуннська 
д-ва з центром у Паннонії зайняла 
величезну територію від Рейну до 
Волги. Пн. Причорномор’я ввійш¬ 
ло в д-ву Аттіли під назвою При- 
понтійської Скіфії, правителем 
якої був його старший син Еллак. 
До складу війська Аттіли, крім Г. 
і акацирів, входили анти, алани, 
роксолани, готи та ін. племена Пн. 
Причорномор’я. Після смерті Ат¬ 
тіли (453) д-ва Г. розпалася. Части¬ 
на гуннських племен, вигнана з тер. 
Паннонії, повернулася до берегів 
Азовського м. і відома тут у 
пізніші часи (6 ст.) під різними 
племінними назвами. 
Літ.: Бернштам А. Н. Очерк истории 
гуннов. Л., 1951; Історія Української 
РСР, т. 1, кн. 1. К., 1977. 

- Л. М. Рутковська. 
ГУН О (Соипосі) Шарль-Франсуа 
(17-VI 1818, Париж — 18.Х 1893, 
Сен-Клу, передмістя Парижа) — 
французький композитор. Член Ін¬ 
ституту Франції (з 1866). Один з 
основоположників франц. лірич- 

К. Ф. Гун. Жінка біля вікна. 1872. 
Державний музей латиського та росій¬ 
ського мистецтва в Ризі. 

ної опери. В 1836—38 навчався в 
Паризькій консерваторії. Більше 
як два роки провів в Італії і майже 
рік у Відні. В 1843—48 — органіст 
і регент однієї з церков Парижа. 
В 1852—60— директор об’єднання 
хорових товариств «Орфеон», ке¬ 
рівник співацьких класів у шко¬ 
лах. У 1870—75 жив у Лондоні, де 
заснував т-во «Хор Гуно» (нині 
Королівське хорове т-во). Вершина 
творчості Г.— опера «Фауст» за 
однойменною трагедією Й. Гете 
(1859, 1869 — друга редакція). 
Г.— автор 14 опер (2 незакінчені), 
в т. ч. «Мірейль» (1863), «Ромео і 
Джульєтта» (1865), 4 ораторій, кан¬ 
тат та ін. творів для хору з оркест¬ 
ром, симфонічної, у т. ч. 2 симфо¬ 
ній, камерно-інструм. музики, по¬ 
над 200 романсів і пісень. У 1856 
працював над оперою «Іван Гроз¬ 
ний» (фрагменти використано у 
«Фаусті» і «Цариці Савській»). На¬ 
городжений 2 орденами Почесного 
легіону. 
Літ.: Друскин М. С. История зарубеж- 
ной музики, в. 4. М., 1976; Комбарье 
Ж. Амбруаз Тома и Шарль Гуно. В 
кн.: Французская музика второй по¬ 
ловини XIX века. Пер. с франц. М.: 
1938. К. В. Майбурова 

ГУНЯ Дмитро Тимошович (рр. н. 
і см. невід.)—один з керівників 
селянсько-козацьких повстань на 
Україні в 30-х рр. 17 ст. проти 
польсько-шляхет. гніту. Учасник 
повстання 1637 під проводом П. М. 
Павлюка. Після невдалого бою під 
Боровицею (тепер село Чигирин¬ 
ського р-ну Черкас, обл.) частина 
повстанців на чолі з Г. та К. Ски- 
даном відступила на Запоріжжя, 
де козаки обрали Г. гетьманом. На¬ 
весні 1638 Г. взяв участь у сел.- 
козац. повстанні під проводом К. 
Скидана і Я. Острянина. Після 
бою під Жовнином частина повстан¬ 
ців на чолі з Я. Острянином від¬ 
ступила на Слобідську Україну, 
інша — продовжувала боротьбу під 
проводом Г. (див. Жовнинська 
битва 1638). Навесні 1640 Г. керу¬ 
вав спільним походом донських і 
запорізьких козаків проти Туреч¬ 
чини. Його дальша доля невідома. 
ГУНЬБА (ТгІ£опе11а) — рід одно- 
або багаторічних трав’янистих рос¬ 
лин род. бобових. Понад 120 видів, 
пошир, переважно в Європі й Азії, 
деякі Г. ростуть у Пд. Африці й 
Австралії. В СРСР — 52 види, з 
них в УРСР — 4. Більшість Г. міс¬ 
тить кумарин; деякі види культи¬ 
вують як прянощі. Всі Г. поїда¬ 
ються худобою, деякі з них — цін¬ 
ні кормові рослини. В УРСР (пере¬ 
важно в пд. р-нах) широко культи¬ 
вують разом з ін. кормовими трава¬ 
ми Г. с і н н у, або Г. с в і ж е с і - 
н о (Т. іоепит-§гаесит) — одно- 
річник з прямостоячим розгалуже¬ 
ним стеблом і блідо-жовтими квіт¬ 
ками. Насіння її містить білки, 
жирні та ефірні олії, холін, алка¬ 
лоїд тригонелін, сапонін. Часто 
культивують і Г. голубу (Т. 
соегиіеа) — однорічник з блакит¬ 
ними квітками в густих кулястих 
суцвіттях; використовується як 
прянощі при виготовленні зеленого 
сиру; медонос; кормова рослина. 
ГУППЕРТ (Ниррегі) Гуго (н. 5.УІ 
1902, Біліц, Сілезія, тепер Бель- 
сько-Бяла, ПНР) — австрійський 
письменник, перекладач, літерату- 



215 
рознавець. Член Компартії Австрії 
з 1921. В 1928—45 жив у Рад. 
Союзі. Згодом повернувся до Від¬ 
ня. Літ. діяльність почав 1934 (зб. 
нарисів і репортажів «Сибірський 
загін»). Автор збірок віршів «Віт¬ 
чизна» (1940), «Грузинська пате¬ 
риця» (1954). Перекладач творів 
Ш. Руставелі, рос. рад. поетів. Пе¬ 
реклав 14 творів Т. Шевченка 
(«Єретик», ««Титарівна» та ін.), які 
вміщено в двотомному «Кобзарі», 
що вийшов нім. мовою 1951 в 
Москві. В праці «Думки» (1973) 
зробив спробу охарактеризувати 
сучасну поезію НДР та прогресив¬ 
ну австр. поезію. Нагороджений 
рад. орденом «Знак Пошани» 
(1967). Я. М. Погребенник. 
ГУРАМІШВЇЛІ Давид [1705, с. 
Сагурамо, поблизу Мцхети — 21. 
VII (1.УІІІ) 1792, Миргород] — 
грузинський поет. У 1727 був за¬ 
хоплений лезгинами у полон, звід¬ 
ки втік у Росію. З 1729 жив у Моск¬ 
ві. В 1738 прийняв рос. підданство, 
одержав невеликі земельні наділи 
на Полтавщині (в Миргороді і с. 
Зубівці), 1738 вступив на військ, 
службу в гусарський полк. Брав 
участь у війнах з турками (зокре¬ 
ма у битві під Хотином), у Семи¬ 
літній війні. У 1760 в чині відстав¬ 
ного поручика оселився в Мирго¬ 
роді. Автор автобіографічної зб. 
«Давитіані», датованої вереснем 
1787, яка складається з двох поем 
і ліричних віршів. В поемі «Лихо¬ 
ліття Грузії» Г. змалював свавіл¬ 
ля зовн. ворогів, злигодні свого 
народу. Реалістична поема «Весе¬ 
ла весна» («Пастух Кацвія»), ство¬ 
рена за мотивами укр. пісень, 
пройнята співчуттям до селян. Жит¬ 
тя і творчість Г. тісно пов’язані з 
Україною. Підтримував зв’язки з 
Г. Сковородою. У вірші про с. 
Зубівку створив ліричний образ 
укр. дівчини. Народні рос. та укр. 
пісні переспівував у ліричних тво¬ 
рах. У 1949 в Миргороді Г. спо¬ 
руджено пам’ятник, 1969 відкри¬ 
то літ.-меморіальний музей. Твори 
Г. укр. мовою видані в перекладі 
П. Тичини, М. Бажана. 

Те.: Укр. її е р е к л.— Давитіані. 
К., 1955; [Вірші]. В кн.: Поезія гру¬ 
зинського народу, т. І.К., 1961; Зубів¬ 
ка. В кн.; Тичина П. Твори, 
т. 4. К., 1962; Рос. перек л.— 
Давитиани. М., 1955; Стихотворения 
и позмьі. Л., 1956. 
Літ.: Тичина П. Давид Гурамішвілі 
читає Григорію Сковороді «Витязя в 
тигровій шкурі». В кн.; Тичина П. 
Виорані твори, т. 1. К., 1957; Коса¬ 
рик Д. Співець братнього єднання. 
К., 1955. 

ГУРВИЧ (СцгуіісЬ) Георгій Да¬ 
видовим (2.XI 1894, Новоросійськ 
— 10.XII 1965, Париж) — фран¬ 
цузький бурж. соціолог-ідеаліст. 
Проф. Томського і Петроград. 
ун-тів(1915—21). В 1921 емігрував 
до Франції. З 1948—проф. Сорбон- 
ни. Висунув ідеалістичну та фор¬ 
малістичну концепцію «діалектич¬ 
ного гіперемпіризму» (т. з. мікро¬ 
соціологія), що претендує на все¬ 
бічне вивчення соціальної реальнос¬ 
ті. Зводячи соціологію до дослід¬ 
ження психологічних стосунків усе¬ 
редині груп соціальних, Г. запе¬ 
речує об’єктивні сусп. закономір¬ 
ності. Підтримував Рух прихиль¬ 
ників миру. Автор багатьох праць 
з соціології. А. К. Бичко. 

ГУРВИЧ Ірина Борисівна [н. 17 
(ЗО). VI 1911, м. Летичів, тепер 
Хмельн. обл.] — український рад. 
кінорежисер, засл. діяч мист. 
УРСР (з 1973). В 1934 закінчила 
Київ, худож. ін-т і почала працю¬ 
вати в цеху мультиплікації Київ, 
кіностудії худож. фільмів, який 
у 40-х рр. став самостійною студією 
науково-популярних фільмів. З 
1959 — режисер худож. мультиплі¬ 
кації. Серед кращих робіт; «Ле¬ 
генда про полум’яне серце» (за 
Горьким, 1967), «Як жінки чолові¬ 
ків продавали» (за укр. жартівли¬ 
вими піснями, 1972), «Теплий хліб» 
(за казкою К. Паустовського, 
1973), «Салют» (1975). 
ГУРГА/ІЬ Володимир Йосипович 
(н. З.ХІ 1924, с. Збойськ, тепер у 
складі м. Львова) — новатор ви¬ 
робництва в машинобудуванні, 
один з ініціаторів руху за комуніс¬ 
тичне ставлення до праці. Герой 
Соціалістичної Праці (1960). Член 
КПРС з 1958. В 1945—66, працю¬ 
ючи токарем на Львів, машинобуд. 
з-ді, один з перших застосував 
швидкісне й силове різання мета¬ 
лу, розробив і запровадив у вироб¬ 
ництво багато раціоналізаторських 
пропозицій і винаходів. У 1966 
закінчив без відриву від вироби. 
Львів, лісотех. ін-т; у 1974 захис¬ 
тив дисертацію на вчений ступінь 
кандидата тех. наук. З 1975 — нач. 
центральної лабораторії вимірю¬ 
вальної техніки Львів, з-ду штуч¬ 
них алмазів і алмазних інструмен¬ 
тів. Автор книг з питань висвітлен¬ 
ня досвіду токарної обробки ме¬ 
талів. Депутат Верховної Ради 
УРСР 4—6-го скликань. Делегат 
XXII і XXIII з’їздів КПРС. 

М. П. Тесленко. 
«ГУРГУЛГ», «Гуруглі» — героїч¬ 
ний таджицький епос. Див. <Кер- 
огли>. 
ГУРД (франц. §оигсіе)—грошова 
одиниця Гаїті, поділяється на 100 
сентимо. Запроваджена 1880. За 
офіц. курсом 5 Г. дорівнюють 1 
доларові США (1976). 
ГУРДЗАН Ілько Михайлович (29. 
VII 1907, с. Лісковець, тепер Між- 
гірського р-ну Закарп. обл.— 3.1 
1954, там же) — укр. рад. коло¬ 
мийкар. Грамоті} навчився само¬ 
тужки. Наймитував у панів. Був 
сількором комуністичної газети 
«Карпатська правда», поширював 
її серед селян і лісорубів. За рад. 
часу створив коломийки про Кому¬ 
ністичну партію, дружбу народів, 
про нове життя закарпатців. 
Те.: Золота криниця. Коломийки та 
пісні. Ужгород, 1973. 

ГУР^ВИЧ Борис Михайлович (н. 
23.11 1937, Київ) — український 
рад. спортсмен, засл. майстер спор¬ 
ту з вільної боротьби (середня і 
2-а середня вага), олімпійський 
чемпіон 1968. Чемпіон світу 1967, 
1969. Чемпіон Європи 1967 (серед¬ 
ня вага), 1970. Чемпіон СРСР 1957, 
1958, 1961 й 1965—67. Нагородже¬ 
ний медаллю« За трудову доблесть». 
ГУРЕВИЧ Григорій Маркович [8 
(20).IX 1898, м. Гомель — 6.VII 
1969, Харків] — український рад. 
хірург, засл. діяч науки УРСР (з 
1943). Член КПРС з 1942. Закін¬ 
чив Київ. мед. академію (1920). 
В 1934—39 — зав. кафедрою хі¬ 
рургії Вінницького мед. ін-ту, в 
1950—69— Харків, мед. стоматоло¬ 

гічного ін-ту. Праці Г. присвяче¬ 
ні проблемам хірургічної ендокри¬ 
нології (зокрема зобу), переливан¬ 
ня крові, загальної та воєнно- 
польової хірургії. Нагороджений 
4 орденами, медалями. м 
ГУРІїВИЧ Михайло Йосипович 
[н.31.XII 1892 (12.1 1893), с. Рубан- 
щина, тепер Суджанського р-ну 
Курської обл.— 25.XI 1976, Ленін¬ 
граді — рад. авіаконструктор. Ге¬ 
рой Соціалістичної Праці (1957), 
доктор тех. наук (з 1964). В 1925 за¬ 
кінчив Харків, технологічний ін-т. 
У 1938—57 — заст. гол. конструк¬ 
тора, 1957—64 — гол. конструк¬ 
тор. В 1940 разом з А. І. Мікояном 
створив винищувач МіГ-1 (після 
вдосконалення наз. МіГ-3), який 
широко застосовувався під час 
Великої Вітчизн. війни. Брав 
участь у створенні реактивних лі- 
таків-винищувачів. Нагороджений 
4 орденами Леніна, іншими орде¬ 
нами, медалями. Державна премія 
СРСР, 1941, 1947, 1948, 1949, 
1953. Ленінська премія, 1962. 
ГУРЄЇВ Олексій Іванович [н. 12 
(25).X 1913, с-ще рудника Інгуле- 
цький, тепер м. Інгулець Дніпроп. 
обл.] — український рад. письмен¬ 
ник. Член КПРС з 1948. Закінчив 
Київ. пед. ін-т (1940). Перша зб. 
віршів —«Ентузіасти шахт» (1932). 
Життя і працю робітн. класу 
відображено в романах «Наша 
молодість» (1949), «Життя іде» 
(1952), «Друзі не зраджують» 
(1959). Автор повістей «Осінні кві¬ 
ти» (1966), «Творчість» (1968), «За 
снігами білими» (1973), багатьох 
зб. оповідань і нарисів. 
Те.: День і все життя. К., 1975; Лю¬ 
ди, з якими живу. К., 1975; Рос. 
иерекл.- Осенние цветьі. М., 
1973. Д. Г. Гринько. 
ГУР-ЕМІР, Гурі Емір — мавзолей 
у Самарканді (Узбецька РСР), ви¬ 
значна пам’ятка середньовічної ар¬ 
хітектури Середньої Азії (1404— 
05). Збудований за наказом Тіму- 
ра в архіт. комплексі Мухаммед- 
Султана (кін. 14 ст., зберігся част¬ 
ково). Восьмигранна, кубічна спо¬ 
руда, завершена барабаном з велич¬ 
ним ребристим куполом, облицьо¬ 
ваним бірюзовими кахлями. Стіни 
зовні оздоблено орнаментом з 
різнокольорової цегли, інтер’є¬ 
ри прикрашено панеллю з плит 
оніксу, орнаментальним розписом 
і тонким різьбленням на дереві та 
камені (двері, грати). В Г.-Е. похо¬ 
вано Тімура, Улугбека. 
гУрєв — місто, обласний центр 
Каз. РСР. Лежить у гирлі р. Ура¬ 
лу. Залізнична станція, річковий 
порт. 130 тис. ж. (1979). Засн. 1640. 
В 1667—68 був зайнятий загонами 
С. Т. Разіна. Рад. владу встанов¬ 
лено в кін. лютого 1918. З 1938 
Г.— обл. центр. За роки Рад. вла¬ 
ди Г. став значним центром нафт., 
хім., рибної та металообр. пром¬ 
етії нафтопереробний, хім., маш.- 
буд. з-ди, рибоконсервний та де- 
ревообр. комбінати. Підприємства 
харч, та буд. матеріалів пром-сті. 
Пед. ін-т, 8 серед, спец. навч. зак¬ 
ладів, драм, театр, краєзнавчий 
музей. У жовтні 1850 в Г. проїз¬ 
дом побував Т. Г. Шевченко. 
ГУР’ЄВСЬКА бБЛАСТЬ — у 
складі Каз. РСР. Розташована в 
зх. частині республіки, вздовж пн. 
і пн.-сх. берегів Каспійського м. 

ГУР’ЄВСЬКА 
ОБЛАСТЬ 

Д. Гурамішвілі. 

Пам’ятник Д. Гурамі¬ 
швілі в Миргороді. 
Скульптори М. Обе- 
зюк і А. Німенко, ар¬ 
хітектор В. Жигулін. 
1969. 

В. Й. Гургаль. 
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І. О. Гуржій. 

О. В. Гуров. 

Г. ван дер Гус. Свята 
Катерина і свята Маг- 
далина з донатора¬ 
ми з вівтаря Портіна- 
рі. Близько 1474—75. 
Уффіці. Флоренція. 

Утворена 15.1 1938. Пл. 112 тис. 
км2. Нас. 370 тис. чол. (1979, пере¬ 
пис), в основному казахи й росі¬ 
яни, живуть також українці, та¬ 
тари, білоруси, узбеки та ін.; 
міськ. нас.— 59%. Поділяється на 
7 районів, має 1 місто й 15 с-щ 
міськ. типу. Центр — м. Гур'єв. 
Область лежить у межах Прикас¬ 
пійської низовини. Поширені бар¬ 
ханні піски, є безстічні улогови¬ 
ни. Клімат різко континенталь¬ 
ний, посушливий. Пересічна т-ра 
січня —3,4, —10,6°, липня +24, 
+26°. Опадів 100—200 мм на рік. 
Влітку бувають пилові бурі та 
суховії. Гол. річки — Урал, Емба, 
Уїл, Сагиз. Багато маловодних 
озер, переважно солоних. Більша 
частина поверхні вкрита солонця¬ 
ми, солончаками та бурими пус¬ 
тельно-степовими грунтами. Рос¬ 
линність напівпустельного типу 
(полин, солянки, житняк, типчак, 
ковила), в заплавах річок — де¬ 
ревно-чагарникові зарості (тугаї). 
В нар.-госп. комплексі Каз. РСР 
Г. о. виділяється нафтодобувною, 
нафтопереробною та рибною 
пром-стю загальносоюзного значен¬ 
ня. Провідні галузі пром-сті ство¬ 
рено за роки Рад. влади. Енерге¬ 
тика базується на місц. та довіз- 
них нафтопродуктах, Донецькому 
й Карагандинському вугіллі. Наф¬ 
ту видобувають на родовищах Ем- 
би та в районі Гур’єва, в якому 
є нафтопереробний з-д, поблизу 
міста — рибоконсервний комбінат. 
З інших галузей — машинобуду¬ 
вання й металообробка (заводи 
маш.-буд., судноремонтний), хім., 
деревообр., буд. матеріалів, видо¬ 
бування мінеральних солей, легка 
та харч, пром-сть. Провідна галузь 
с. г.— тваринництво відгінно-па- 
совищного напряму. Розводять 
овець (гол. чином грубововних), 
велику рогату худобу, коней, верб¬ 
людів, кіз та домашню птицю. 
Землеробство богарне й поливне. 
Значні площі с.-г. угідь — підкор¬ 
мовими культурами (однорічні тра¬ 
ви, кукурудза на силос). Вирощу¬ 
ють зернові (просо, ячмінь, пше¬ 
ницю, рис), овочі й картоплю. 
Розвинуте баштанництво. Осн. вид 
транспорту — залізничний (гол. лі¬ 
нії Гур’єв — Астрахань, Гур’єв — 
Орськ). Осн. автотраса — Гур’єв 
— Уральськ. Нафтопроводи Гур’єв 
— Орськ, Узень — Гур’єв —Куй- 
бишев. В Г. о.—н.-д. ін-т нафти й 
природних солей АН Каз. РСР, 
н.-д. ін-т геології, геофізики нафти 
і газу; пед. ін-т, 8 серед, спен. 
навч. закладів (Гур’єв), відділення 
науково-дослідного інституту осет¬ 
рового г-ва Мінрибгоспу СРСР 
(Баликші). Драм, театр, краєзнав¬ 
чий музей. 
ГУРЖІЙ Іван Олександрович [15 
(28).ІХ 1915, с. Худяки, тепер Чер¬ 
каського р-ну Черкас, обл.— 31.Х 
1971, Київ] — український рад. 
історик, чл.-кор. АН УРСР (з 
1958). Член КПРС з 1954. Н. в сім’ї 
селянина-бідняка. В 1941 закінчив 
істор. ф-т Одес. ун-ту. Учасник 
Великої Вітчизн. війни 1941—45. 
З 1948 працював в Ін-ті історії АН 
УРСР (1958—71 — заст. директо¬ 
ра по наук, частині). В 1963—68 — 
одночасно академік-секретар Від¬ 
ділення економіки, історії, філо¬ 
софії та права АН УРСР. Автор 

праць переважно з соціально-екон. 
історії України 2-ї пол. 18—19 ст. 
Досліджував питання укр. істо¬ 
ріографії та джерелознавства. На¬ 
городжений орденом «Знак Поша¬ 
ни» (1971). 
Літ.: Іван Олександрович Гуржій. 
Біобібліографія вчених УРСР. К., 
1974. . 
ГУРЗУФ — селище міського типу 
Кримської обл. УРСР, підпоряд¬ 
коване Ялтинській міськраді, на 
Пд. березі Криму, за 16 км від 
Ялти. 10,6 тис. ж. (1978). В с-щі — 
радгосп, 2 загальноосв. та музич¬ 
на школи; лікарня, поліклініка. 
Клуб, 2 кінотеатри, 3 б-ки. Між- 
нар. туристський молодіжний та¬ 
бір «Супутник»; поблизу Г.— піо¬ 
нерський табір Артек ім. В. І. Ле¬ 
ніна, санаторії, будинки та бази 
відпочинку. Г.— кліматичний при¬ 
морський курорт. Показання: за¬ 
хворювання органів дихання нету- 
беркульозного характеру, хвороби 
обміну речовин, нервової і серцево- 
судинної систем. Г. в різний час 
відвідали О. С. Пушкін, А. Міц- 
кевич, Леся Українка, А. П. Че- 
хов, О. М. Горький, Ф. І. Шаля- 
пін, В. В. Маяковський. В Г.— 
залишки середньовічної фортеці 
Гурзувіте (6 ст.,‘перебудовувалась 
в 14 ст.); палац (тепер санаторій 
М-ва оборони, поч. 20 ст.) з пар¬ 
ком пл. 20 га; дача К. А. Коро- 
віна (тепер Будинок творчості ху¬ 
дожників, 1911). 
ГУРЗУФСЬКА ЯЙЛА — хвиляс 
те плато в центральній найвищій 
частині Головного пасма Крим¬ 
ських гір. Вис. до 1540 м (г. Демір- 
Капу). Складається з вапняків. 
Поширений карст. Вкрита гірсько- 
лучною рослинністю, у знижен¬ 
нях — лісові масиви. Входить до 
складу Кримського заповідно-мис¬ 
ливського господарства. 
ГУРИЛЬбВ Олександр Львович 
[22.VIII (З.ІХ) 1803, Москва —ЗО. 
VIII (11.IX) 1858, там же] — ро¬ 
сійський композитор, скрипаль, пі¬ 
аніст і педагог. Один з творців рос. 
побутового романсу. Син кріпос¬ 
ного музиканта Льва Степа¬ 
нович а Г. (1770—1844). В 1831 
звільнений з кріпацтва. Жив у 
Москві, займався композиторсь¬ 
кою й пед. діяльністю. Автор лі¬ 
ричних романсів, пісень (88), в т. ч. 
«Матушка-голубушка», «Разлука», 
«Колокольчик»; обробок нар. пі¬ 
сень (47); фп. музики. 

ГУРІЇ (перс, хурі, від араб, хур — 
чорноокі)—за уявленнями мусу¬ 
льман — надзвичайно вродливі, ві¬ 
чно юні діви, які давали насолоду 
праведникам у раю. 
ГУРІЙЦІ, гурули — грузини, які 
живуть V Зх. Грузії, на території 
істор. області Гурії (сучас. Маха- 
радзевський, Чохатаурський і Лан- 
чхутський р-ни Груз. РСР). Мова 
— грузинська. Віруючі Г.— хрис¬ 
тияни. Мали своєрідні риси куль¬ 
тури і побуту. 

ГУРІН Василь Іванович (н. 18.III 
1939, смт Первомайське Крим, 
обл.)—український рад. живо¬ 
писець, засл. художник УРСР (з 
1976). В 1965 закінчив Київ, ху- 
дож. ін-т, де навчався у К. Д. 
Трохименка, С. О. Григор’єва та 
ін. Автор тематичних картин: «Пер¬ 
ша весна» (1966), «Перед виступом» 
(1967), «Повернення» (1968), «До 
колгоспу» (1971), «Матері ждуть. 
Роки 1945, 1946...» (1974), «А льон 
цвіте...» (1977). 
ГУРІНІіНКО Петро Володимиро¬ 
вич (н. 25.IX 1923, с. Малий Бук- 
рин, тепер Миронівського р-ну 
Київ, обл.) — український рад. 
письменник. Учасник Великої Віт¬ 
чизн. війни. Закінчив Київ, ун-т 
(1966). Друкуватися почав 1949. 
Перша зо. оповідань — «Червона 
скеля» (1958). Автор зб. оповідань 
«Мала мати сина» (1961), повісті 
«Дві доби мовчання» (1965), рома¬ 
нів «У серця своя пам’ять» (1970) 
та «Життя одне» (1974), в яких ві¬ 
добразив героїку Великої Вітчизн. 
війни. Нагороджений орденом Чер¬ 
воної Зірки, медалями. 
Те.: Альпійська айстра. К., 1966; 
Життя одне. К., 1977; Рос. перекл. 
— У сердца своя память. М., 1973. 

В. Г. Дончик. 

ГУРІЯ — історична область у Зх. 
Грузії. В 14 ст. тут виникло Гурій¬ 
ське князівство, яке в 16 ст. стало 
незалежним. Під його владою була 
Аджарія. Міжусобиці груз. фео¬ 
далів, боротьба проти Туреччини 
призвели до занепаду Гурійського 
князівства, володарі якого стали 
васалами царів Імеретії. У 18 ст. 
частину його території (Аджарію та 
ін.) завоювали турки. В 1811 Гурій¬ 
ське князівство приєднано до Ро¬ 
сії зі збереженням автономії. В 
1828 автономію ліквідовано. 
ГУРКА (Обгка) Ольгерд (12.ХІ1 
1887, Рава-Руська, тепер місто 



Львів, обл.— 26.XI 1955) — поль¬ 
ський історик, дипломат. У 1919— 
23 і 1946—52 — на дипломатичній 
роботі. В 1930—31 — професор 
Львів, ун-ту, 1931—38 — генераль¬ 
ний секретар Ін-ту Сходу у Вар¬ 
шаві. З 1954 — професор Варшав. 
ун-ту. Досліджував питання істо¬ 
рії міжнар. відносин у Пд.-Сх. Єв¬ 
ропі 14—17 ст. Опублікував татар, 
хроніку про події на Україні 1648 
—50. На основі істор. джерел роз¬ 
крив тенденційну спрямованість і 
фактичні помилки при висвітлен¬ 
ні історії визвольної боротьби укр. 
народу в творах Г. Сенкевича. 
ГУРКО (Ромейко-Гурко) Йосип 
Володимирович [16(28).VII 1828, 
Могильовська губ.— 15(28).І 1901, 
с. Сахарово, тепер селише Калінін- 
ського р-ну Калінін. обл.] — росій¬ 
ський військ, діяч, генерал-фе¬ 
льдмаршал (1894). Під час рос.- 
тур. війни 1877—78 командував 
значними загонами рос. військ. 
Тимчасовий петерб. (1879—80) і 
одеський (1882—83) ген.-губерна¬ 
тор. У 1883—94 — генерал-губер¬ 
натор Привісленського краю й ко¬ 
мандуючий військами Варшав. 
військ, округу. З 1886 — член 
Держ. ради. 
ГУРКХИ, гурки — умовна назва 
народностей, які населяють цент¬ 
ральні й пд.-зх. райони Непалу. 
До Г. відносять нащадків вихідців 
(у 13 ст.) з Індії — кхасів та ін., а 
також корінних жителів Непалу — 
магарів, гурунгів, тамангів, сун- 
варів, кіратів (раї). Мова нащад¬ 
ків вихідців з Індії — горкалі 
(непалі) новоіндійської групи — 
стала держ. мовою країни. Самі 
Г. називають себе непальцями. Чи¬ 
сельність — 8,7 млн. чол. (1977, 
оцінка), в т. ч. в Непалі — 7,1 
млн. та в Індії— 1,6 млн. За релі¬ 
гією Г.— переважно індуїсти. Осн. 
заняття Г.— поливне й богарне 
землеробство, скотарство, ремесла 
(килимарство, різьблення на дере¬ 
ві, гончарство, плетіння, виготов¬ 
лення металевого посуду); частина 
Г. пранює в промисловості. 
ГУРЛО Алесь [Олександр Кіндра¬ 
тович; 19 (31 ).І 1892, Копиль, те¬ 
пер Мін. обл.— 4.II 1938, Мінськ] 
— білоруський рад. поет. Учасник 
штурму Зимового палацу. Літ. 
діяльність почав 1909. В ранніх 
віршах про тяжку селянську долю 
звучать волелюбні мотиви. Після - 
жовтнева поезія Г.— про трудові 
подвиги рад. людини, дружоу на¬ 
родів, білоруську природу (зб. 
«Барвінок», 1924; «Зустрічі», 1925; 
«Сузір’я», 1926; «Межі», 1929). 
Автор поезії «Пам’яті Шевченка» 
(1924). 
ГУРНЙЦЬКИЙ (Сбгпіскі) Лукаш 
(1527, Освенцім, тепер ПНР —22. 
VII 1603) — польський письмен¬ 
ник, перекладач та історик. Автор 
«Історії Корони польської в 1538— 
1572 рр.», в якій подано відомості 
про гніт польс. феодалів на укр. 
землях і антифеод. боротьбу в Речі 
Посполитій. При викладі істор. ма¬ 
теріалу спирався на хроніку 
Й. Бельського (див. Бельські). 
ГУРОВ Олександр Васильович 
(1843, Саратов — 1921) — укра¬ 
їнський геолог, професор. Закін¬ 
чив Харків, ун-т (1869). У 1883 за¬ 
хистив магістерську дисертацію й 
почав викладати геол. дисципліни 

в Харків, ун-ті, з 1886 — і в Хар¬ 
ків. технологічному ін-ті. Дослід¬ 
жував докембрій і кам.-вуг. від¬ 
клади України, зокрема Донець¬ 
кого кам'яновугільного басейну. 
Описав геол. будову Полтавщини, 
Харківщини і Приазов’я. Працю¬ 
вав на Уралі, в Зх. Сибіру. 
ГУРбН, Г’юрон — озеро в Пн. 
Америці, в системі Великих озер, 
на кордоні США й Канади. Лежить 
на вис. 177 м над р. м. Площа 
59,6 тис. км2. Глиб, до 228 м. Пн. 
береги високі, скелясті, південні — 
низькі. Замерзає у грудні, скре¬ 
сає в квітні. Судноплавний. Ри¬ 
бальство (сиг, лящ, сом, форель). 
Гол. порти: Сарнія і Мідленд (Ка¬ 
нада), Алпіна (США). 
ГУРСЬКА (Сбгзка) Галина (14.У 
1898, Варшава — 4.VI 1942, Львів) 
— польська письменниця і пере¬ 
кладачка. Жила у Львові. Брала 
участь в організації Антифашист¬ 
ського конгресу діячів культури 
1936 у Львові. Депутат Нар. збо¬ 
рів Зх. України (1939). Під час 
нім. окупації розстріляна фашис¬ 
тами. Авторка романів «Над чор- 
ною водою» (1931),«Другий під’їзд» 
(1934), «Хлопці з міських вулиць» 
(1936), «Тупик» (1937), «Втеча» 
(1939), присвячених дітям польс. 
пролетарів. Уперше польс. мовою 
переклала «Щоденник» Т. Шев¬ 
ченка. 
ГІРСЬКИЙ Валеріан Ярославо¬ 
вич [17 (29).IX 1874, Харків — 11 
(24).XI 1934, там же] — українсь¬ 
кий рад. лісівник, професор. За¬ 
кінчив Петерб. лісовий ін-т (1898). 
В 1903—19 завідував лісомеліора¬ 
тивними роботами в Харків, і Пол- 
тав. обл., де під його керівництвом 
було засаджено сосновими куль¬ 
турами понад 20 тис. га. З 1921 за¬ 
відував кафедрою меліорації Хар¬ 
ків. ін-ту с. г. та лісівництва (тепер 
Харків, с.-г. ін-т), з 1931 — ст. 
наук, співробітник Укр. н.-д. ін-ту 
лісового г-ва та агролісомеліора¬ 
ції. Праці з питань залісення піс¬ 
ків, створення полезахисних лісо¬ 
смуг тощо. С. А. Генсірук. 
ГУРЯН Татул Самсонович 
(справж. прізв.— Хачатрян; 4.VIII 
1912, с. Теджрлу Сурмалинського 
повіту, тепер у Туреччині — 21.VI 
1942) — вірменський рад. поет. 
Друкуватися почав 1929. Перша 
зо. «Кров землі» (1932). Поезія Г. 
пройнята любов’ю до Батьківщини, 
ідеєю дружби й братерства народів 
(зб. «Зростання», 1934; поема 
«Дніпро», 1933; «Поеми», 1941). 
Автор вірша «На барикадах» 
(1933), присвяченого Шевченкові. В 
роки Великої Вітчизн. війни дру¬ 
кував патріотичні вірші (цикл 
«Севастополь», 1942). Загинув при 
обороні Севастополя. 
ГУС (Соез) Гуго ван дер [бл. 
1435—40, Гент(?) — 1482, монас¬ 
тир Родендале, поблизу Брюсселя] 
— нідерландський живописець. 
Працював у Генті. В творчості Г. 
знайшли широке виявлення демо¬ 
кратичні й реалістичні тенденції 
тогочасного мистецтва Нідерлан¬ 
дів. Малював переважно вівтарні 
картини, в які вводив образи лю¬ 
дей з народу («Поклоніння волх¬ 
вів», ДЕ; «Поклоніння пастухів»— 
т. з. вівтар Портінарі, бл. 1474— 
75, Уффіці, Флоренція). Г. писав 
і портрети. 

ГУС (Низ) Ян (1371, м. Гусинець, 
тепер ЧССР — 6.УІІ 1415, Конс- 
танц, тепер ФРН) — чеський мис¬ 
литель, ідейний натхненник анти¬ 
феод., нац.-визвольного руху в Че¬ 
хії, діяч Реформації, нац. герой 
чеського народу. Н. в сім’ї селя¬ 
нина. В 1393 закінчив ун-т у Пра¬ 
зі. З 1396 — магістр, 1401—02 — 
декан ф-ту вільних мистецтв, 1402 
—03 та 1409—10 — ректор Празь¬ 
кого ун-ту. В своїх творах, зокре¬ 
ма «Про церкву» (1413), в лекціях 
і проповідях викривав католицьке 
духівництво й феодалів, вимагав 
докорінної реформи церкви (поз¬ 
бавлення її зем. володінь, підпо¬ 
рядкування світській владі, скасу¬ 
вання привілеїв духівництва то¬ 
що); виступав проти торгівлі інду¬ 
льгенціями. Розробив систему чесь¬ 
кої орфографії, яка в осн. рисах 
збереглася й досі. Не заперечуючи 
«святого письма», Г. разом з тим 
відстоював свободу мислення. Осн. 
принципом гуманізму й знаряд¬ 
дям сусп. перетворень вважав піз¬ 
наний людиною «закон божий». Як¬ 
що пануючі класи порушують його, 
піддані, за Г., мають право не ко¬ 
ритися. Т. ч., вчення Г. не виклю¬ 
чало можливості нар. виступів 
проти «несправедливих властей». 
Як єретика Г. було засуджено 
церк. собором і спалено. Страта 
Г. викликала піднесення гуситсь¬ 
кого революційного руху в Чехії. 
Т. Г. Шевченко присвятив пам’яті 
Г. поему «Єретик». 
Літ.: Маркс К. Хронологические ви¬ 
писки, тетрадь 2. В кн.: Архив Маркса 
и Знгельса, т. 6. Л., 1939; Кратохвил 
М. В. Ян Гус. Пер. с чеш. М., 1959; 
Рубцов Б. Т. Ян Гус. М., 1958. 

ГУСАК (Низак) Густав (н. 10.1 
1913, Дубравка, поблизу Браті- 
слави) — діяч чехословацького й 
міжнар. комуністичного руху, 
парт, і держ. діяч ЧССР. Член 
Компартії Чехословаччини (КПЧ) 
з 1933. Н. в сім’ї робітника. В 
1937 закінчив юрид. ф-т Браті- 
славського ун-ту. З 1938 — на під¬ 
пільній парт, роботі. В 1940—43 — 
в ув’язненні. В 1943 увійшов до 
5-го підпільного ЦК Компартії 
Словаччини. Один з організаторів і 
учасників Словацького національ¬ 
ного повстання 1944. У вересні 
1944 обраний заст. голови Компар¬ 
тії Словаччини (КПС). У 1945— 
50 — чл. ЦК КПЧ. В 1946—50 — 
голова Корпусу уповноважених 
(уряду) Словаччини. В 1945—51 — 
депутат Нац. зборів Чехословаччи¬ 
ни. В 1950—51 — зав. відділом ЦК 
КПС. У 1963—68 — наук, співро¬ 
бітник Ін-ту д-ви і права Словаць¬ 
кої АН. У 1968 — заст. голови 
уряду ЧССР, у 1968—69 — 1-й 
секретар ЦК КПС. З серпня 1968 
— член ЦК КПЧ і Президії ЦК 
КПЧ, а потім Виконкому Прези¬ 
дії ЦК КПЧ. З 1969—1-й (з 1971 — 
генеральний) секретар ЦК КПЧ, з 
1975 одночасно — президент ЧССР. 
З 1971 — голова ЦК Нац. фронту 
ЧССР. Двічі Герой ЧССР (1969, 
1973), нагороджений 2 орденами 
Леніна, орденом Жовтневої Рево¬ 
люції. 
ГУСАКбВСЬКИЙ Йосип Ірак- 
лійович [н. 12(25).XII 1904, с. Во- 
родьково, тепер Кричевського р-ну 
Могильов, обл.] — рад. військо¬ 
вий діяч, генерал армії (1968), 
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ГУСАРИ 

Гусари. Рядовий гусар¬ 
ського полку. 1812 
(праворуч). Штаб-офі¬ 
цер гусарського полку в 
похідній формі. 1878. 
Російська армія. 

Гусениці та їхні захис¬ 
ні пристосування: 1 — 
чохлик мішечниці; 2 — 
дубова листокрутка; 
З — яблунева • плодо¬ 
жерка; 4 — гусениця 
бражника в погрозливій 
позі; 5 — псевдогусени- 
ця березового цимбек- 
5?» 6 — криптична 
форма гусениць п’я¬ 
дуна (а — в русі, 
о — в захисній позі). 

двічі Герой Рад. Союзу (1944, 
1945). Член КПРС з 1931. В Рад. 
Армії з 1928. Під час Великої Віт- 
чизн. війни 1941—45 як нач. штабу 
і командир танк, бригади воював 
на Зх., Воронезькому, 1-му Укр., 
1 і 2-му Білорус, фронтах. Від¬ 
значився при прориві оборони во¬ 
рога на Львівському напрямі і фор¬ 
суванні річок Сану і Пилиці. В 
1948 закінчив Академію Генштабу. 
З 1959 — команд, військами При- 
балт. військ, округу. В 1963—70— 
нач. Гол. управління кадрів М-ва 
оборони СРСР, з 1970 — на відпо¬ 
відальній роботі в цьому м-ві. На¬ 
городжений 3 орденами Леніна, 4 
орденами Червоного Прапора, ін. 
орденами, медалями. 
ГУСАРИ (угор. Ьіізгаг, одн.) — 
рід кавалерії. Вперше виникли 
1458 в Угорщині як кінне ополчен¬ 
ня з дворян. Пізніше гусарські ес¬ 
кадрони й полки було сформовано 
в арміях більшості європ. д-в. У 
рос. армії існували в 1650—1917. 
ГУСЄЙН МЕХТГ [літ. псевд. Гу- 
сейнова Мехті Алі-огли; 22.III 
(4.IV) 1909, с. Шихли, тепер Казах¬ 
ського р-ну — 10.III 1965, Баку] — 
азербайджанський рад. письмен¬ 
ник і критик. Член КПРС з 1941. 
Друкуватися почав 1927. В рома¬ 
ні «Повінь» (1933—36) відобразив 
боротьбу за Рад. владу в Азербайд¬ 
жані; повість«Тарлан» (1940) —про 
соціалістичну перебудову азерб. 
села. В роки Великої Вітчизн. вій¬ 
ни написав повість «Клич», опові¬ 
дання «Криваві роки», «Квіти». Ав¬ 
тор істор. драми «Джаваншир», 
істор. повісті «Комісар». Романи 
«Апшерон» (1947; Держ. премія 
СРСР, 1950) і «Чорні скелі» (1958) 
— про бакинських нафтовиків. 
Істор. роман «Ранок» (ч. 1—2, 1949 
—52), роман «Підземні води течуть 
в океан» (1966, поем.). Нагородже¬ 
ний двома орденами. 
Те.: Укр. перекл.— Апшерон. 
К., 1951; Ранок. К., 1955; Сутичка. 
К., 1971; Рос. п е р е к л.—Черньїе 
скальї. М., 1960; Повести. Рассказьі. 
Пьесьі. М., 1971. 

ГУСЕНИЦЯ — личинка метели¬ 
ка. Тіло видовжене, червоподібне. 
Ротовий апарат гризучий. Крім З 
пар грудних ніжок, є 2—8 пар че¬ 
ревних (несправжніх). Має зало¬ 
зи, що виділяють шовк, який іде 
на виготовлення кокона. Інтенсив¬ 
но живиться, здебільшого рослин¬ 
ною їжею, при цьому нагромаджує 
харч, речовини для дальшого роз¬ 
витку й для перетворення на ля¬ 
лечку. Г. багатьох метеликів зав¬ 
дають великої шкоди лісовим, са¬ 
довим та польовим рослинам. 
ГУСЕНИЧНИЙ ХІД — пристрій 
{рушій) самохідних машин, основ¬ 
ною частиною якого є гусениця — 
суцільний металевий або гумово- 
металевий ланцюг з шарнірно-з’єд- 
наних ланок. Обертаючись разом 
з колесами машини, Г. х. (мал.) 
створює для них безконечний 
шлях з опором рухові значно мен¬ 
шим, ніж на м’якому грунті. За¬ 
безпечує підвищену прохідність 
на м’якому або слабкому грунті 
буд. машин, тракторів, тягачів, 
танків тощо. 
ГУСЕПОДІБНІ, гуси (АпзегІЇог- 
тез) — ряд птахів. Об’єднує 43 
роди й 151—154 види, поширені по 
всій земній кулі. В СРСР — 58 ви¬ 

дів, з них в УРСР — 33 з 13 родів; 
у їхньому числі — лебідь, гуска, 
качка та ін. Ряд об’єднує 2 під¬ 
ряди: паламедеї та пластинчасто- 
дзьобі, або власне гуси. Пала¬ 
медеї (АпЬішае) — великі пта¬ 
хи (маса 2—4 кг) з високими нога¬ 
ми без плавальних перетинок між 
пальцями, з коротким гачкуватим 
дзьобом і довгим хвостом. Поши¬ 
рені в Пд. Америці. Живуть поб¬ 
лизу боліт, по берегах водойм або 
в заболочених ділянках лісу. Клад¬ 
ку з 2—6 жовто-білих яєць насид¬ 
жують бл. 6 тижнів. Живляться пе¬ 
реважно рослинною їжею. Пла- 
стинчастодзьобі (Ьатеї- 
Іігозігез) — птахи різних розмірів 
(маса 200 г — 10 кг). Ноги віднос¬ 
но низькі, з плавальними перетин¬ 
ками, дзьоб видовжений, плеска¬ 
тий, з пластинками або зубчиками 
по краях; забарвлення різноманіт¬ 
не, у самок і самців часто відмін¬ 
не. Оперення густе і щільне, добре 
змащується секретом куприкової 
залози. Більшість видів — моно- 
гами (див. Моногамія у тварин). 
Гніздяться парами, рідше — неве¬ 
ликими колоніями. Кладку з 2—15 
одноколірних яєць насиджують 
20—41 день (у більшості видів — 
бл. 25). Живляться Г. водяними 
тваринами або рослинами (гуси — 
лише прибережними рослинами). 
Майже всі Г.— об’єкти спортивно¬ 
го, подекуди промислового полю¬ 
вання; рідкісні види перебувають 
під охороною. Викопні рештки ві¬ 
домі з еоцену. 

, М. А. Воїнственський. 
ГУСЄВ Віктор Михайлович [17 
(ЗО).І 1909, Москва — 23.1 1944, 
там же] — російський рад. поет і 
драматург. У збірках поезій «Герої 
їдуть у колгосп» (1931), «Слово 
бригадира» (1932), «Сини диктату¬ 
ри» (1934) відобразив пафос віль¬ 
ної праці. Автор популярних пі¬ 
сень «Полечко-поле», «Пісня про 
Москву», «Козак від’їжджав на 
війну» та ін., п’єс у віршах «Сла¬ 
ва» (1936), «Весна в Москві» 
(1941) та «Син Рибакова» (1939— 
40). Кіносценарії «Свинарка і пас¬ 
тух» (1941; Держ. премія СРСР, 
1942), «О шостій вечора після вій¬ 
ни» (1944; Держ. премія СРСР, 
1946). Україні присвятив вірш 
«Щастя» та поему «Львівський зо¬ 
шит». 
Ге.: Сочинения, т. 1—2. М., 1955; Пье- 
см. М., 1959; Укр. перек л.— Ви¬ 
бране. К., 1954; П’єси. К., 1959. 

Гусеничний хід трактора: / — гусени¬ 
ця; 2 — ведуче колесо; 3 — рама гу¬ 
сеничного візка; 4 — підтримуючий 
коток; 5 — підпірний коток; 6 — 
натяжний пристрій; 7 — напрямне 
колесо. 

ГУСЄВ Дмитро Миколайович [14 
(26).X 1894, Карсун, тепер емт 
Ульян. обл.— 25.VIII 1957, Моск¬ 
ва] — рад. військовий діяч, гене¬ 
рал-полковник (1944), Герой Рад. 
Союзу (1945). Член КПРС з 1932. 
Учасник 1-ї світової і громадян, 
воєн. У Рад. Армії з 1919. В 1926 
закінчив Вищі стрілецькі курси, 
1950 — Вищі академічні курси 
Академії Генштабу. Під час Вели¬ 
кої Вітчизн. війни з 1941 — нач. 
штабу Ленінгр. фронту, з 1944 — 
команд. 21-ю армією, яка в складі 
1-го Укр. фронту брала участь у 
визволенні тер. України. Після 
війни командував військами Ле¬ 
нінгр., Сх.-Сибірського й Забайка¬ 
льського військ, округів. З 1955 — 
в запасі. Нагороджений 4 орденами 
Леніна, 3 орденами Червоного Пра¬ 
пора, ін. орденами, медалями. 
ГУСЄВ Сергій Іванович [справж. 
прізв.— Драбкін Яків Давидович; 
1(13).І 1874, м. Сапожок (тепер емт 
Рязанської обл.)— 10. VI 1933, 
Москва] — професіональний рево¬ 
люціонер, рад. державний і парт, 
діяч. Член Комуністичної партії з 
1896. Член петербурзького «Сою¬ 
зу боротьби за визволення робіт¬ 
ничого класу». В 1900—03 — один 
з керівників с.-д. орг-ції в Ростові- 
на-Дону, з грудня 1904 — секретар 
Бюро комітетів більшості. В 
1904—06 — секретар Петерб., Оде¬ 
ського, член Моск. к-тів РСДРП. 
Не раз зазнавав арештів, відбував 
заслання. В 1917 — секретар Пет¬ 
роградського Військ.-революційно¬ 
го к-ту. В 1918—20 — член РВР 5-ї 
та 2-ї армій, Сх., Пд.-Сх. й Пд. 
фронтів, команд. Моск. сектором 
оборони, член РВР РРФСР. З 
1921 — нач. Політуправління Чер¬ 
воної Армії, з 1923 — секретар 
ЦКК РКП(б), член колегії Нарко¬ 
мату РСІ СРСР. У 1925—26 —зав. 
відділом преси ЦК ВКП(б). З 
1928 працював у Комінтерні, з 
1929 — член Президії ВККІ. З 
1920 — кандидат у члени ЦК 
РКП(б), з 1923 — член ЦКК. Автор 
праць на істор., екон. та військ, 
теми. Нагороджений 2 орденами 
Червоного Прапора. Портрет 
с. 217. 
ГУСЙТСЬКИЙ РЕВОЛЮЦІЙ- 
НИЙ РУХ — антифеодальний, 
нац.-визвольний і антикатолицький 
рух у Чехії в 1-й пол. 15 ст. Причи¬ 
нами Г. р. р. були посилення експ¬ 
луатації селян з боку світських і 
духовних феодалів, корупція ка¬ 
толицької церкви, засилля німців 
в екон. і політ, житті країни, тяжке 
становище ремісників і плебсу в 
містах. Невдоволення нар. мас Че¬ 
хії становищем у країні відобра¬ 
зилося в діяльності і проповідях 
Матвія з Янова, Я. Гуса, Ієроніма 
Празького та ін. діячів чеської 
Реформації. Страта за рішенням 
Констанцського собору Я. Гуса 
(1415) та Ієроніма Празького (1416) 
викликала в країні всенародне обу¬ 
рення. Боротьба проти феод.-като¬ 
лицької реакції переросла в широ¬ 
кий заг.-нац. рух, який дістав наз¬ 
ву гуситського (від Я. Гуса). 30. 
VII 1419 відбулося повстання плеб¬ 
су в Празі, яке було початком 
збройної боротьби в країні. В Г. р.р. 
існували два напрями: поміркова¬ 
ний — чашників і радикальний — 
таборитів. Гуситам протистояв 
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феод.-католицький табір, до якого 
належали вище духівництво, вели¬ 
кі й частково серед, феодали, нім. 
патриціат. Папа римський Мар- 
тін V та імп. Сигізмунд І 1420—31 
організували проти гуситів 5 хрес¬ 
тових походів. Таборити, очолені 
Я. Жижкою, а після його смерті 
(1424) Прокопом Великим, створи¬ 
ли передову на той час військ, орга¬ 
нізацію і, застосувавши нову воєн¬ 
ну тактику, відіграли вирішальну 
роль в розгромі хрестоносців. У 
1427—ЗО вони здійснили ряд похо¬ 
дів до Німеччини, 1433 — до Сх. 
Словаччини й Балтійського м., 
які мали революціонізуючий вплив 
на населення цих територій. Бага¬ 
торічна війна підірвала економі¬ 
ку країни й спонукала лицарські та 
бюргерські елементи до перемир’я 
з імп. Сигізмундом І. Проти комп¬ 
ромісної угоди поміркованих гуси¬ 
тів з Сигізмундом І і католицькою 
церквою виступили таборити, але 
вони ЗО.У 1434 зазнали поразки 
від чашників у бою під Ліпанами. 
Проте загони таборитів під коман¬ 
дуванням Я. Рогача чинили опір до 
1437. 
У Г. р. р. брали участь укр., 
польс., білорус., словацькі і нім. 
селяни та міська біднота. В окремі 
роки на боці гуситів билися воїни 
загонів волинського кн. Федора 
Острозького та племінника велико¬ 
го князя литовського Сигізмунда 
Корибутовича. 
Г. р. р., завдавши рішучого удару 
феод, реакції та католицькій церк¬ 
ві в Чехії, сприяв розвиткові чесь¬ 
кої нац. культури й економіки, 
заклав основи загальноєвроп. Ре¬ 
формації. 
Літ.: Рубцов Б. Т. Гуситские войнм. 
М., 1955; Озолин А. И. Из истории 
гуситского революционного движения. 
Саратов, 1962. А. І. Митряєв< 

ГУСЙТСЬКІ ПІСНІ, гуситські 
гімни — чеські народні пісні, ство¬ 
рені в період гуситських воєн 15 
століття. В них відобразився па¬ 
фос збройного повстання народ, 
мас проти нім. загарбників, феод, 
гніту й католицької церкви. Г. п. 
вплинули на розвиток чес. і бага¬ 
тьох ін. слов’янських муз. культур. 

ГУСКА (Апзег) — рід птахів род. 
качачих ряду гусеподібних, Довж. 
тіла 60—95 см, маса 2—6 кг. В за¬ 
барвленні переважають білі, сірі та 
бурі тони. Птахи міцної статури, 
з довгою шиєю, сильними ногами, 
прямим конічним дзьобом, що має 
по краях рогові зубчики. Моногами 
(див. Моногамія у тварин), утво¬ 
рюють пари, що тримаються разом 
багато років. Гнізда на суходолі, 
в кладці 4—8 яєць. Насиджує сам¬ 
ка, але пташенят водять обидва 
птахи. Живляться переважно рос¬ 
линною їжею (зелені частини рос¬ 
лин). Усі Г.— перелітні птахи. 
В роді чотири види, поширені в 
пн. та помірній зонах Євразії й 
Пн. Америки. В фауні СРСР, зок¬ 
рема УРСР, є всі 4 види: Г. сіра 
(А. апзег)—один з родоначальників 
свійських гусей (див. Гуска свій¬ 
ська); Г. білолоба (А. аІЬГЇгопз); 
Г. мала білолоба, або пискуль- 
ка (А. егуїЬгориз); гуменник. Цін¬ 
ні мисливсько-промислові птахи, 
чисельність яких швидко зменшу¬ 
ється. Полювання на Г. обмежене. 

Викопні рештки представників ро¬ 
ду відомі з олігоцену. Іл. с. 220. 

М. А. Воїнстпвенський. 

ГУСКА СВІЙСЬКА, гусь свійсь¬ 
кий (Апзег сіотезіісиз) — вид м’яс- 
них свійських птахів; походить від 
дикої сірої гуски. Розведення Г. с. 
— важлива галузь птахівництва. 
Г. с. швидко відгодовуються, доб¬ 
ре використовують пасовище й зеле¬ 
ні корми і дають найкалорійніше 
серед с.-г. птиці м’ясо (бл. 16% 
білка і понад 40% жиру), а також 
пух і перо. Гусячий жир — найкра¬ 
щі ліки при відморожуванні. Ут¬ 
римують Г. с. групами (бл. 150 
голів) або сім’ями (3—4 гуски з 
одним гусаком). Для інтенсивної 
відгодівлі використовують мо¬ 
лодняк весняного виведення. Се¬ 
редня жива маса дорослих гусок 
5—6 кг, гусаків —6—8 кг (найбіль¬ 
ша 12 кг). Статева зрілість у Г. 
с. настає в 7—11 місяців. За сезон 
гуска відкладає (залежно від по¬ 
роди) 10—100 яєць. На Україні 
розводять переважно роменську 
породу гусей, холмогорську поро¬ 
ду^ гусей, велику сіру породу гу¬ 
сей, українських гусей, переяслав¬ 
ську породну групу гусей, гергелі 
та ін. 
ГУСЛЙСТИЙ Кость Григорович 
[18.IX (1.Х) 1902, м. Олександ- 
рівськ, тепер м. Запоріжжя — 21. 
II 1973, Київ] — український рад. 
історик і етнограф, засл. діяч нау¬ 
ки УРСР (з 1968), чл.-кор. АН 
УРСР (з 1969). Член КПРС з 1952. 
Н. в сім’ї робітника. В 1926 закін¬ 
чив Дніпроп. ін-т нар. освіти. В 

1928—36 працював у н.-д. устано¬ 
вах і вузах Харкова і Києва, 1936 
—54 — в Ін-ті історії АН УРСР, з 
1954 — в Ін-ті мистецтвознавства, 
фольклору та етнографії ім. М. Т. 
Рильського АН УРСР (1954—70 
— заст. директора по наук, части¬ 
ні). Автор праць переважно з істо¬ 
рії та культури України 14—18 ст. 
Нагороджений орденом Трудового 
Червоного Прапора. 
Літ.: Кость Григорович Гуслистий. 
Біобібліографія вчених УРСР. К.. 
1972. 

Гуслі шоломоподібні. 

ГУСЛІ — струнно-щипковий інст¬ 
румент слов’янських та ін. народів. 
Уперше згадується в 6 ст. Г. були 
поширені в Київській Русі, пізні¬ 
ше — в Росії, на Україні, в Біло¬ 
русії. Являють собою плоский 
корпус-ящик з натягнутими на 
ньому струнами. Давні Г.— крило¬ 
подібні (т. з. дзвінчаті) мали кіль¬ 
ка струн, настроєних діатонічно. З 
14 ст. поширилися шоломоподібні 
(псалтировидні) Г. з 11—36 струна¬ 
ми діатонічної настройки, з кін. 
16 — поч. 17 ст.— прямокутні (на¬ 
стільні) з 55—66 струнами, настро¬ 
єними хроматично. В 20 ст. Г. 
удосконалено (Г.— пікколо, прима, 

ГУСЛІ 

ГУСИТСЬКИЙ РЕВОЛЮЦІЙНИЙ 
РУХ 

А 

ПОШИРЕННЯ ГУСИТСЬКОГО РУХУ а ЄВРОПІ 

і. 

Територія Словаччини у складі 
Угорського королівства 

Місця зборів гуситів у 1419 р 

Пісек Головні.опорні пункти гуситського революційного руху на 
- травень 1420 р. 

) Опорні укріплені бази табориті. 7// 

Місця й роки переможних битв 
таборитів з військами хрестонос¬ 
ців і чеських ланів 

Місця й роки поразок таборитів у 
боротьбі проти об'єднаних сил 
внутрішньої та зовнішньої реакції 

Район антифеодальних ниступів 
селян у Словаччині в період руху 
братиків 
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С. В. Гусовський. 

Троїцький собор Гус- 
тинського монастиря. 
1672-76. 

Гуска сіра. 

альт, бас, клавішні Г.). Засто¬ 
совуються в оркестрах рос. нар. 
інструментів. На Україні Г. зберег¬ 
лися в побуті жителів Карпат. 
ГУСбВСЬКИЙ Сергій Володими¬ 
рович [н. 9(22).ІІ 1915, м. Радо¬ 
мишль, тепер Житомир, обл.] — 
рад. машинобудівник, інженер- 
механік, Герой Соціалістичної 
Праці (1975). Член КПРС з 1940. 
Закінчив (1938) Київ, політех. ін-т. 
З 1938 працює на київ, з-ді ««Арсе¬ 
нал». Пройшов виробничий шлях 
від майстра до директора з-ду. З 
1975 — генеральний директор ви¬ 
робничого об’єднання «Завод ,,Ар- 
сенал“». Нагороджений 3 орденами 
Леніна, ін. орденами, медалями. 
Держ. премія СРСР, 1970. 

О. П. Пестов. 

ГУССЕРЛЬ (Низзегі) Едмунд 
(8. IV 1859, Просніц, Моравія — 
26. IV 1938, Фрайбург) — німець¬ 
кий філософ-ідеаліст, засновник 
феноменології. Останню Г. розумів 
як метод перетворювання філосо¬ 
фії на «строгу науку» шляхом 
виявляння «абсолютно очевидно¬ 
го», нічим «не зумовленого» в 
знанні. Претендуючи на світогляд¬ 
ну нейтральність у філософії, Г. 
намагався виділити «чисту свідо¬ 
мість», відокремлену від буття й 
свідомості конкретного суб’єкта, 
тобто досягти «чистих сутностей» у 
дусі об’єктивного ідеалізму Пла- 
тона. В цілому ж погляди Г. ево¬ 
люціонували від об’єктивного до 
суб’єктивного ідеалізму. За вчен¬ 
ням Г., предмет, об’єкт пізнання 
безпосередньо сприймається (і 
створюється) лише за допомогою 
звернутої на нього інтуїції, а 
критерієм істини є її «очевидність» 
для свідомості. Суб’єктивно-ідеа¬ 
лістичні погляди Г. стали, зокре¬ 
ма, ідейним джерелом нім. екзи¬ 
стенціалізму (М. Хайдеггер). 
Літ.: Бичко І. В. На філософському 
роздоріжжі. К., 1962; Причепій Є. М. 
Феноменологічна теорія свідомості 
Е. Гуссерля. К., 1971. І. В. Бичко. 

ГУСТАВ І Ваза (Сизіаі 1 Vа5а; 
1496—29.IX 1560, Стокгольм) — 
король Швеції з 1523, засновник 
династії Ваза. Обраний королем 
після перемоги нар. повстання 
1520—23, спрямованого проти дат. 
панування. Офіційно скасував 
Кальмарську унію. Підірвав мо¬ 
гутність католицької церкви, запро¬ 
вадив лютеранство, зміцнив ко¬ 
ролівську владу в Швеції. 
ГУСТАВ II Адольф (Сшіа£ II 
АсіоІГ; 9. XII 1594, Стокгольм — 
6. XI 1632, Лютцен, Саксонія)— 
король Швеції (з 1611) з дин. 
Ваза, полководець. З метою зміц¬ 
нення централізованої влади про¬ 
вів деякі реформи (держ. управ¬ 
ління, судоустрою). Прагнучи вста¬ 
новити швед, панування на Балтій¬ 
ському м., вів війни проти Данії 
(1611—13), Росії (див. Польська 
і шведська інтервенція початку 
17 століття) й Польщі (1621—29). 
Очолював швед, армію, яка в 
складі антигабсбурзької коаліції 
брала участь у Тридцятилітній 
війні 1618—48. Завдав поразок ар¬ 
мії Габсбургів. Загинув у бою. 
густерА, плоскирка (Віісса 
Ьіоегкпа) — риба род. коропових. 
Довж. 16—20 (до 35) см, важить 
0,1—0,2 (до 1,2) кг. Зовні схожа 
на ляща, але в неї дворядні глот¬ 

кові зуби, а луска на верхній 
частині тіла більша. Нерест з кін¬ 
ця квітня до липня. Пошир, у 
бас. Північного, Балтійського, Кас¬ 
пійського, Чорного й Азовського 
морів, зокрема у водоймах УРСР. 
Має промисл. значення. 
ГУСТИНА, р — одна з основних 
характеристик речовини; чисель¬ 
но дорівнює масі одиниці об’єму 
речовини. Визначається за форму¬ 
лою: р = дт/дУ, де дт — маса 
малого елемента речовини об’єму 
дУ. Для однорідного тіла Г. у всіх 
його точках однакова й дорівнює 
відношенню маси тіла т до його 
об’єму V, тобто р = т/У. Г. збіль¬ 
шується з підвищенням тиску і, 
як правило, зменшується при під¬ 
вищенні т-ри (аномально пово¬ 
дяться, напр., вода, чавун, аморф¬ 
ний кварц). При переході речо¬ 
вини з одного агрегатного стану в 
інший Г. змінюється стрибкопо¬ 
дібно. Одиницею Г. у Міжнарод¬ 
ній системі одиниць (СІ) є кг/м3. 
ГУСТИНА ІМОВІРНОСТІ випад¬ 
кової величини | — функція р (х) 
така, що для довільних а і о 

Ь 

Р {а < 6 < Ь}*= ^ р (х)дх, де 
а 

Р{а <1< Ь} — імовірність не¬ 
рівності а < \ < Ь. Так, якщо £ 
має нормальний розподіл, то 

, ч —(х — а)*/2о2 , л- 
р (х) = е /о У 2я, 

де а — математичне сподівання 
5, о2 — її дисперсія. Якщо р (х) 
неперервна, то для достатньо малих 
Ах Р {х < І < х + А*} « р (х) Ах. 
Г. і. завжди задовольняє умови 

оо 

р (*) ^ 0, | р(х)дх = 1. 

—оо 
Літ.: Гнеденко Б. В. Курс теории ве- 
роятностей. М., 1969. 

М. П. Слободенюк. 

ГУСТИНОМІР — прилад, яким 
вимірюють густину речовин. Роз¬ 
різняють Г. вагові, якими безпосе¬ 
редньо зважують певного об’єму 
речовину, й поплавкові (див. 
Ареометр). Є Г. й ультразвукові, 
вібраційні, радіоізотопні, оптич¬ 
ні та ін. з вимірюванням відповід¬ 
них параметрів (швидкості звуку, 
частоти коливань датчика Г., змі¬ 
ни інтенсивності гамма- чи бета- 
випромінювання, світлового пото¬ 
ку тощо) залежно від густини ре¬ 
човини. Г. застосовують у виробни¬ 
чих процесах, наук, дослідженнях. 
гУстинський МОНАСТЙР— 
визначний ансамбль споруд у стилі 
українського барокко. Розташова¬ 
ний на правому березі р. Удаю в с. 
Густині (тепер Прилуцького р-ну 
Черніг. обл.). Засн. 1600. Довгий 

Густера. 

час був неофіц. центром зв’язків 
між Україною й Росією і Росією 
й Молдавією. Найвідоміша архіт. 
пам’ятка Г. м.— п’ятикупольний 
дев’ятидільний Троїцький собор 
(1672—76). Храм було розписано 
фресками (майже не збереглися), 
які належали до кращих зразків 
укр. монументального живопису. 
Ін. споруди Г. м.: трапезна (17— 
18 ст.), оборонні мури, пд. ворота, 
надбрамні церкви — Петропав- 
лівська (кін. 17 ст.), Катерини 
(17 сі.) й Миколаївська (17—18 
ст.). У 1845 в Густині побу¬ 
вав Т. Г. Шевченко й виконав три 
акварельні малюнки монастиря. 
гУстинські літбписи - 
українські літописи 1-ї половини 
17 ст. Літопис під назвою «К р о й - 
н і к а», .за деякими припущення¬ 
ми, склав 1623—27 культурний і 
церковний діяч 3. Копистенський 
у Густинському монастирі. 
Зберігся список, переписаний 1670 
ієромонахом цього монастиря М. 
Лосицьким, де викладено історію 
України з часів Київської Русі до 
1597 включно. Це оригінальна 
істор. праця про внутр. становище 
України, її зв'язки з Росією, про 
політику лит. князів, шляхет. 
Польщі й Туреччини, про грабіж¬ 
ницькі напади турків і татар на Ук¬ 
раїну. Закінчується трьома розді¬ 
лами: «Про походження козаків», 
«Про запровадження нового ка¬ 
лендаря», «Про початок унії». 
В останньому розділі літописець 
викриває верхівку православного 
духівництва України й Білорусії, 
яка зрадила свій народ і уклала з 
шляхет. Польщею й Ватіканом 
Брестську унію 1596. Літопис на¬ 
писано мовою, близькою до того¬ 
часної укр. нар. мови. Є видат¬ 
ною пам’яткою укр. історіографії 
17 ст. 
Густинський монастир¬ 
ський літопис, або «Літо¬ 
писець про заснування і створення 
монастиря Густинського», охоплює 
період 1600—40. Написаний неві¬ 
домим автором. Висвітлює істо¬ 
рію Густинського монастиря як од¬ 
ного з осередків ідейної боротьби 
на Україні проти унії й католиць¬ 
кої реакції, розповідає про діяль¬ 
ність гетьмана укр. реєстрового 
козацтва П. К. Сагайдачного, під 
захистом якого відновлено право¬ 
славну ієрархію (1620) на чолі з 
відомим культур, діячем І. Борець¬ 
ким, про опір селянства, козацтва 
й міщан наступові католицизму 
й унії. 
ГУСЯТИн — селище міського ти¬ 
пу Тернопільської обл. УРСР, 
райцентр, на р. Збручі (притока 
Дністра). Залізнична станція. 
2,8 тис. ж. (1978). Перша писем¬ 
на згадка про Г. належить до 1559 
(того року місто дістало магде¬ 
бурзьке право). Під час сел.-ко- 
зац. повстання 1594—96 під ке¬ 
рівництвом С. Наливайка населен¬ 
ня міста вигнало польс. -шляхет. 
залогу. В 1648 Г. був визволений 
військом Б. Хмельницького. В 
1672—83 Г.— під владою Туреч¬ 
чини, 1683 відійшов до шляхет. 
Польщі. В 1772—1918 перебував 
під владою Австрії (з 1867 — Ав¬ 
стро-Угорщина), 1919—39 — пан¬ 
ської Польщі. Під впливом рево¬ 
люції 1905—07 в Росії в повіті 
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відбулися виступи селян (див. 
Гусятинські селянські заворушен¬ 
ня 1905—06). В 1902—03 через Г. 
проходив один із шляхів, яким 
транспортувалася в Росію газ. 
<Искра>. З возз’єднанням Зх. 
України 1939 Г. ввійшов до складу 
УРСР. З 1961 Г.— с-ще міськ. ти¬ 
пу. В Г.— філіали ленінгр. з-ду 
«Русский дизель»- і Микулинецько- 
го виробничого меблевого об’єднан¬ 
ня, хлібокомбінат, райсільгосп- 
техніка, міжколгоспна будівельна 
орг-ція, комбінат побутового об¬ 
слуговування. Середня школа, лі¬ 
карня, поліклініка. Будинок куль¬ 
тури, 2 б-ки. Архіт. пам’ятки: 
Онуфріївська церква (2-а пол. 
16 ст.), костьол і монастир бернар¬ 
динців (16 ст.), ратуша (17 ст.). 
Поблизу Г. в р. Збручі 1848 знай¬ 
дено Збруцького ідола. 
ГУСЯТИНСЬКИЙ РАЙбН — у 
пд.-сх. частині Тернопільської обл. 
УРСР. Утворений 1939. Пл. 1 тис. 
км2. Нас. 73,0 тис. чол. (1978). В 
районі — 61 населений пункт, 
підпорядкований 2 міським, 2 се¬ 
лищним та 29 сільс. Радам народ¬ 
них депутатів. Центр — м. Гуся- 
тин. Г. р. розташований на Зх. 
Подільської височини. Корисні ко¬ 
палини: буд. каміння, пісок. Є 
мінеральні джерела. Річки: Збруч 
з прит. Гнилою й Тайною, Нічлава 
(усі — басейну Дністра). Грун¬ 
ти чорноземні і сірі опідзолені. 
Г. р. лежить у межах лісостепо¬ 
вої зони. Під лісом (граб, дуб, 
ясен, клен, явір, бук, липа) — 
15,3 тис. га. 
В р-ні переважають підприєм¬ 
ства по переробці с.-г. сировини. 
Найбільші: хоростківські цукр. 
з-д« Комсомолець» і спиртовий з-д, 
Копичинське виробниче об’єднання 
гумових іграшок, гусятинський фі¬ 
ліал ленінгр. з-ду «Русский ди¬ 
зель», Гримайлівський консервний 
і Самолусківцівський крохмальний 
з-ди. Працює комбінат побутового 
обслуговування (Гусятин) і 15 бу¬ 
динків побуту. Спеціалізація с. г.— 
землеробство зерново-буряківничо¬ 
го і тваринництво м’ясо-мол. на¬ 
прямів. Пл. с.-г. угідь 1977 ста¬ 
новила 71,8 тис. га, у т. ч. орні 
землі — 67,3 тис. га. Гол. куль¬ 
тури: пшениця, жито, ячмінь, 
цукр. буряки, картопля, овоче¬ 
ві, тютюн. Серед галузей тварин¬ 
ництва — скотарство м’ясо-мол. 
напряму, свинарство, вівчарство. 
В Г. р.— 18 колгоспів, обласна 

держ. с.-г. дослідна станція (Хо- 
ростків), райсільгосптехніка з ви¬ 
робничим відділенням. Залізничні 
станції: Гусятин, Копичинці, Хо- 
ростків,Гримайлів. Усі автошляхи 
з твердим покриттям (250 км). 
В районі — 51 заг.-освітня й З 
муз. школи, сільське профес.-тех. 
уч-ще (Хоростків), с.-г. технікум 
бухгалтерського обліку (Копичин¬ 
ці); 57 лік. закладів, у т. ч. 4 лікар¬ 
ні; 20 будинків культури, 67 клу¬ 
бів, 4 кінотеатри, 64 кіноустановки, 
67 б-к, істор.-краєзнавчий музей 
(Гусятин). У с. Городниці народив¬ 
ся укр. письменник Д. Я. Лукія- 
нович, у с. Коцюбинцях — укр. 
рад, поет М. М. Тарновський, в с. 
Клювинцях — укр. композитор 
Д. В. Січинський, в м. Хорост- 
кові — укр. письменник і педагог 
Д. Я. Макогон; у с. Вікні 1883— 
84 перебував І. Франко. В Г. р. 
видається газ. «Прапор комуніз¬ 
му» (з 1945). л. М. Маланчук. 
ГУСЯТИНСЬКІ СЕЛЯНСЬКІ ЗА¬ 
ВОРУШЕННЯ 1905—06 — масо 
вий рух зх.-укр. селян, що виник 
під впливом революції 1905—07 
в Росії. В 1905 — на поч. 1906 се¬ 
ляни Гусятинського пов. скликали 
збори (віча), на яких обговорю¬ 
вали свої екон. і політ, вимоги. 
В 1906 набула широкого розмаху 
страйкова боротьба селян. Значну 
роль в розгортанні її відіграли ко¬ 
мітети, створені в багатьох селах. 
На придушення сел. руху австр. 
уряд направив у Гусятинський пов. 
війська, які жорстоко розправили¬ 
ся зі страйкарями. 

ГУСЯТН И К (Егадгозііз) — рід 
одно-чи багаторічних трав’янистих 
рослин род. злакових. Суцвіття — 
розлога волоть; колоски багато¬ 
квіткові, лінійно-видовжені, стис¬ 
нуті з боків. Квітки двостатеві. 
Плід—зернівка. Бл. 300 видів, 
пошир, в субтропічних, тропіч¬ 
них і почасти помірних зонах. 
В СРСР бл. 10, зокрема в УРСР,— 
5 видів. Найпошир. Г. тонко- 
ноговидний, або малий 
(Е. роаеоісіез), таГ. волосис¬ 
тий (Е. рііоза) — однорічники, 
що ростуть переважно в сухих сте¬ 
пах, у піщаних місцях і як бур’яни 
на полях. Один вид — тпеф виро¬ 
щують як хлібну й кормову куль¬ 
туру- Заходи боротьби. 
Зяблева оранка, боронування посі¬ 
вів до й після появи бур’янів. 

ГУСЯЧА ЛАПКА (Роїепііі- 
1а апзегіпа) — багаторічна тра¬ 
в’яниста рослина род. розових. 
Стебло повзуче, укорінюється у 
вузлах. Квітки великі, жовті, поо¬ 
динокі. Пошир, майже на всій зем¬ 
ній кулі. В СРСР, у т. ч. й УРСР, 
— повсюди по вогких місцях, лу¬ 
ках, піщаних берегах річок і озер. 
Кореневище містить дубильні ре¬ 
човини й застосовується при шлун¬ 
кових захворюваннях. Г. л. добре 
поїдає свійська птиця; для коней 
отруйна. Медонос. 
ГУСЯЧА ЦИ БУЛЬКА — рід 
рослин родини лілійних. Див. 
Зірочки. 
ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНИЙ — місто 
обласного підпорядкування Влади¬ 
мирської обл. РРФСР, райцентр, 
на р. Гусі (прит. Оки). Залізнич¬ 
на станція. 70 тис. ж. (1977). 
Давній центр скляної пром-сті 

(з-ди: кришталевий, ім. Дзержин- 
ського, скловолокна). Текст, ком¬ 
бінат, вироби, буд. матеріалів, 
підприємства харч, пром-сті. Філі¬ 
ал н.-д. ін-ту скла. Склярський 
технікум. Місто засн. у середині 
18 ст. 

ГУТА — 1) Склоробна майстерня, 
де виробляли гутне скло. На тер. 
України Г. будували ще за часів 
Київ. Русі. 2) Назва багатьох на¬ 
селених пунктів на Україні, в Бі¬ 
лорусії, Польщі, Чехословаччині та 
на ін. слов. землях. На Україні— 
місця, де виробляли скло й речі 
з нього, а згодом—склоробні з-ди. 
Пізніше Гутами почали називати 
й деякі села, що виникли на місці 
гут. На тер. УРСР є бл. 90 на¬ 
селених пунктів, що наз. Гутами 
або мають назви, похідні від слова 
«гута». Збереглося багато й уро¬ 
чищ, назви яких пов’язані з цим 
терміном: Гутище, Гутисько тощо. 
ГУТАПЕРЧА (англ. диПа-регсЬіа, 
від малайського деіаЬ — смола і 
РегІ]а — назва о. Суматра) — твер¬ 
да шкіроподібна речовина. Осн. 
компонент Г. (—90%) — транс- 
поліізопрен (С5Н8)П є ізомером 
(див. Ізомерія) натурального кау¬ 
чуку. Добувають з молочного соку 
гутаперчоносних рослин, які рос¬ 
туть на о-вах Малайського архі¬ 
пелагу, Філіппінських о-вах тощо. 
В СРСР сировиною для Г. є брус¬ 
лина бородавчаста й евкомія. Г.— 
продукт білого або жовтувато-ко¬ 
ричневого кольору, стійкий щодо 
діяння к-т. При т-рі 45—50° С 
розм’якшується і стає пластичним, 
при 130—150° С перетворюється 
на рухливу рідину. Розчиняється 
в ароматичних вуглеводнях; як і 
каучук, піддається вулканізаиії. 
Відзначається електроізоляцій¬ 
ними властивостями, водостійкіс¬ 
тю, клейовою здатністю. Застосо¬ 
вують як ізоляційний матеріал 
в електро- й радіопром-сті, для 
ізоляції підводного кабеля, для 
виготовлення кислотостійких і 
клейких матеріалів. Г. поступо¬ 
во витісняється синтетичною Г. 
(транс-полі ізопреном, транс-полі- 
хлоропреном тощо). 
Літ.: Справочник резинщика. М., 
1971. Г. А. Блох. 

ГУТАПбРЧОВЕ ДЕРЕВО (Раїа- 
диішп) — рід великих тропічних 
дерев род. сапотових. Листки про¬ 
сті; квітки дрібні, двостатеві, 
плід — ягода. Бл. 115 видів Г. д., 
пошир, у Пд.-Сх. Азії, на Соло¬ 
монових о-вах. Містить високопо- 
лімерний вуглеводень — гуту, з 
якої добувають гутаперчу. Г. д. 
наз. і деякі види роду пайєна. 

ГУТАПЕРЧОНОСНІ РОСЛЙНИ, 
гутоносні рослини — рослини, що 
нагромаджують у своєму молочно¬ 
му соку органічну речовину — гу¬ 
ту, з якої виготовляють гутапер¬ 
чу. Найбільше пром. значення в 
тропіках мають дерева з родів 
палаквіум, пайєна (див. Гутапер- 
чове дерево), басія, деревні росли¬ 
ни з родини сапотових. В СРСР до 
Г. р. належать деякі види брус¬ 
лини й евкомія в’язолиста. 
гутація (від лат. диііа — крап¬ 
ля) — виділення рослинами кра¬ 
пель води через гідатоди (водяні 
продихи), розміщені на листках. 

ГУТАЦІЯ 

Гусятник малий: 
1 — загальний вигляд 
рослини; 
2 — плід; 
3 — колосок. 

Гусяча лапка. 
Загальний вигляд рос¬ 
лини та квітка в роз¬ 
різі. 
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В. С. Гутиря. 

Гутне скло. Я. Г. Ма- 
цієвський. Свічник. 
Львів. 1970. 

Гюрза. 

Г. спричиняється кореневим тис¬ 
ком. Спостерігається при утруд¬ 
неному випаровуванні, тобто у 
всіх випадках, коли кількість во¬ 
ди, яка надходить у рослину, пе¬ 
ревищує ту, що випаровується 
нею. Найпоширеніша Г.у рослин, 
які розвиваються в умовах воло¬ 
гих тропіків і субтропіків. У по¬ 
мірній зоні Г. добре спостерігати 
восени на посівах озимини. 

ГУТЕНБЕРГ (СиІепЬегд) Йоганн 
[1394—99(?), Майнц — З.ІІ 1468, 
там же] — німецький винахідник, 
який поклав початок книгодруку¬ 
ванню в Європі. Заснував (1438) 
друкарню в Страсбурзі. В 40-х рр. 
розробив технологію друкарського 
процесу: винайшов спосіб виготов¬ 
лення друкарських форм із за¬ 
стосуванням рухомих літер, ство¬ 
рив ручний словолитний при¬ 
стрій, сконструював друкарський 
прес, запропонував рецепти гарту 
і друкарської фарби. З 1447 в 
Майнці друкував невеликі видан¬ 
ня навч. і популярного характеру 
(астр. календар тощо). В 1452—55 
надрукував одну з кращих книг 
того часу — т. з. 42-рядкову біб¬ 
лію (2 об’ємні фоліанти, 1282 стор.). 
Точна кількість видань Г. і послі¬ 
довність їх випуску невідомі. 
Літ.: Кацпржак Е. И. История кни¬ 
ги. М., 1964; Люблинский В. С. 
Подвиг Гутенберга. В кн.: Книга, сб. 
16. М., 1968; Пятьсот лет после Гу¬ 
тенберга. М., 1968. 

ГУТЕНБЕРГА ШАР — шар порід 
зниженої твердості і в’язкості у 
верхній частині мантії Землі. 
Те саме, що й астеносфера. 
гУти — селище міського типу Бо- 
годухівського р-ну Харків, обл. 
УРСР, на р. Мерлі (бас. Дніпра), 
за 10 км від залізничної ст. Гути. 
2,8 тис. ж. (1978). Цукровий з-д, 
лісгоспзаг, лісництво, філіал 
Красно кутської меблевої ф-ки, 
будинок побуту. Заг.-освітня шко¬ 
ла, лікарня. Будинок культури, 
З б-ки. Засн. у серед. 17 ст. 
гУтин — гірський масив у Вул¬ 
канічних Карпатах у межах За- 
карп. обл. УРСР, закінчується на 
тер. Румунії. Вис. до 446 м. Район 
розвинутого с. г. Масиви букових 
лісів. 

ГУТЙРЯ Віктор Степанович 
[н. 29. VIII (11.IX) 1910, с. Синявсь- 
ке, тепер Неклинівського р-ну 
Ростов, обл.] — рад. нафтохімік, 
академік АН Аз. РСР (з 1949), 
чл.-кор. АН СРСР (з 1953), акад. 
АН УРСР (з 1961). Член КПРС 
з 1940. Закінчив (1932) Азерб. 
нафтовий ін-т. У 1932—59 працю¬ 
вав в Азерб. ін-ті нафт, пром-сті, 
1959—63 — в Ін-ті хімії полімерів 
і мономерів АН УРСР, 1963— 
74 — віце-президент АН УРСР, з 
1974 — в Ін-ті фізико-органічної 
хімії і вуглехімії АН УРСР. Осн. 
праці Г. присвячені дослідженню 
нафти родовищ Азербайджану й 
України і розробці каталітичних 
процесів перетворення вуглевод¬ 
нів. Досліджував процеси каталі¬ 
тичного крекінгу й синтезу алюмо¬ 
силікатних каталізаторів, вперше 
сформулював заг. положення про 
специфічні особливості каталізу 
на цеолітах. Нагороджений 2 ор¬ 
денами Леніна, ін. орденами, ме¬ 
далями. Держ. премія СРСР, 1942. 

Премія АН УРСР ім. Л. В. Пи- 
саржевського 1976. 

В. Т. Скляр. 
ГУТНЕ СКЛО — вид декоратив¬ 
но-ужиткового мистецтва (термін 
походить від слова гута — скло¬ 
дувна майстерня); скляні вироби, 
що виготовляються способом віль¬ 
ного дуття (без застосування 
форм) і не оздоблюються кольоро¬ 
вими емалями, грануванням, гра¬ 
віруванням, позолотою тощо. Тер¬ 
мін «гутне скло» застосовують до 
всього давньоукр. худ. скла. Укр. 
Г. с. розвинулося на традиціях 
давньорус. скляного ремесла й до- 
сягло найвищого рівня в 17—18 ст. 
У 19 ст. з появою скляних заводів 
воно занепало. Серед пам’яток 
Г. с.— різне питне начиння, сво¬ 
єрідний посуд у вигляді тварин 
(ведмедів, баранів), свічники, 
люстри та ін., виготовлені з про¬ 
зорого або кольорового скла. Тра¬ 
диції Г. с. відроджуються в укр. 
рад. художньому склі, його вироб¬ 
ляють у Львові, Києві. Серед 
майстрів Г. с. — П. Аверков, 
М. Павловський, Б. Валькота ін. 
Іл. див. на окремому аркуші, с. 
224—225. 
Літ.: Рожанківський В. Ф. Україн¬ 
ське художнє скло. К., 1959. 
ГУТТАРІ Тобіас Осипович [літ. 
псевд. Леа Хело; 16 (29).І 1907, 
с. Муя, тепер Ленінгр. обл.— 
14. XII 1953, Петрозаводськ] — ка¬ 
рельський рад. поет. Один з орга¬ 
нізаторів Карельської асоціації 
пролет. письменників. Писав фін. 
мовою. Друкуватися почав 1927. 
Перша зб. «Молоді думки» (1930). 
Автор збірок поезій «Вірші*(1936), 
«Пісня весні» (1940), «Моя країна» 
(1947), книг для дітей, оповідань 
і нарисів. Переклав фін. мовою 
ряд творів О. Корнійчука, Л. 
Первомайського та ін. 
Те.: Укр. перек л.— [Вірші]. В 
кн.: Радянська література народів 
СРСР. К., 1952; Рос. перек л.— 
Избранньїе стихютворения. М., 1959; 
Когда озеро цветет. Петрозаводск, 
1964. 
Літ.: Суомалайнен Л. С. Тобиас 
Гуттари. Указатель литературьі. Пет¬ 
розаводск, 1977. 

ГУТТЕН (Ниііеп) Ульріх фон 
(21. IV 1488, Штеккельберг — 
29.VIII 1523,о. Уфенау, Цюріхсь¬ 
ке оз.) — німецький гуманіст, 
письменник і політ, діяч. Був од¬ 
ним із авторів сатири «Листи тем¬ 
них людей» (1515—17), у якій 
викривалися схоластичне неуцтво, 
аморальність і тупість духівництва. 
В памфлетах «Вадиск, або Римська 
Трійця» (1520), «Спостерігачі» 
(1520), «Розбійники» (1521) закли¬ 
кав до боротьби проти папства, 
засилля князів, виступав за ство¬ 
рення централізованої імперії. 
Під час Реформації підтримував 
М. Лютера. В 1522—23 взяв 
участь у повстанні нім. лицарства 
проти князівської влади. Після 
поразки повстання втік до Швей¬ 
царії. 
ГУТТУЗО (Сииизо) Ренато (н. 
2.1 1912, Багерія, Сіцілія) — іта¬ 
лійський живописець і графік, 
громад, діяч, академік АМ у Ри¬ 
мі (з 1960), почесний член АМ 
СРСР (з 1962). З 1940 член Італ. 
КП (з 1956 — член її ЦК). Нав¬ 
чався в АМ у Римі. З 1939 примк¬ 
нув до антифашист, діячів куль¬ 

тури. В період 2-ї світової війни 
брав участь у Русі Опору. Відо¬ 
бражав героїчну боротьбу й страж¬ 
дання свого народу («Розстріл», 
1938; «Розп’яття», 1940—41; серія 
малюнків «З нами бог!», 1944—45; 
«Захоплення вільних поміщицьких 
земель селянами в Сіцілії» 
1948—50, «Натовп», 1960, та ін.). 
Значне місце у творчості Г. нале¬ 
жить пейзажеві й натюрморту. Г.— 
член Президентської ради т-ва 
«Італія — СРСР» (з 1963), член 
Комітету по Міжнар. Ленінських 
преміях «За зміцнення миру між 
народами». Золота медаль Миру, 
1950. Міжнародна Ленінська пре¬ 
мія Миру, 1972. В Рад. Союзі 
відбулися виставки творів Г. (1972, 
1978). 

Літ.: Барская А. Г., Русаков Ю. А. 
Ренато Гуттузо. Альбом. Л.—М., 
1965; Ренато Гуттузо. Каталог. М., 
1972. 
ГУЦАЛО Євген Пилипович (н. 
14.1 1937, с. Старий Животів, нині 
с. Новоживотів Іллінецького р-ну 
Війн, обл.) — український рад. 
письменник. Член КПРС з 1978. 
Закінчив Ніжинський пед. ін-т 
(1959). Друкуватися почав 1960. 
Перша зо. оповідань — «Люди 
серед людей» (1962). У збірках 
новел «Яблука з осіннього саду> 
(1964), «Скупана в любистку» 
(1965), «Олень Август» (1965), 
«Хустина шовку зеленого» (1966), 
«Запах кропу» (1969) відобразив 
духовне багатство людини праці. 
Книги повістей і оповідань «Весна 
високосного року» (1973), «Бере¬ 
жанські портрети» (1975) та ін. 
розкривають героїчну працю рад. 
людей, подвиг народу у Великій 
Вітчизн. війні. Автор книжок для 
дітей. 
Те.: Новели. К., 1969; Передчуття 
радості. К., 1972; Орлами орано. К., 
1977; Рос. перек л.— Поздний 
гром. М., 1967; Голубьіе овцьі. М., 
1973; Бережанские портретьі. М., 
1977. В. Г. Дончик. 

ГУЦКОВ (Сиігко^) Карл (17.ІІІ 
1811, Берлін — 16. XII 1878, Зак- 
сенгаузен, побл. Франкфурта-на- 
Майні) — німецький письменник. 
Один із керівників літ. течії «Мо¬ 
лода Німеччина>. В 1838—42 реда¬ 
гував журн. «Телеграф фюр Дойч- 
ланд» («Німецький телеграф»), у 
якому співробітничав Ф. Енгельс. 
Виступав, хоч і непослідовно, про¬ 
ти реакції, відстоював ідеї свобо¬ 
ди, атеїзму, емансипації жінок. 
Автор романів «Мага-Гуру, історія 
одного бога» (1833), «Валлі, що 
сумнівається» (1835), драм «Вер- 
нер» (1842), «Пугачов» (1847). 
Найзначніша з його драм — 
«Урієль Акоста» (1847) — про 
голланд. мислителя 17 ст. 
Те.: Укр. перек л.— Урієль Акос¬ 
та. X., 1908; Рос. перек л.— 
Пьесьь М., 1960. 
ГУЦУЛИ — етнографічна група 
українців; живуть у гірських ра¬ 
йонах Івано-Франківської й Чер¬ 
нівецької областей і Рахівському 
р-ні Закарпатської обл., на спо¬ 
конвічній сх.-слов’янській тери¬ 
торії, що входила до складу Київ¬ 
ської Русі. Г., які все населення 
зх.-укр. земель, протягом століть 
зазнавали гніту іноземних — польс., 
угор., австр., чеських, румунсь¬ 
ких — і місцевих укр. експлуата¬ 
торів. Особливості істор. долі та 



природних умов, культурно-побу¬ 
тові й госп. взаємовідносини з су¬ 
сідніми народами (молдаванами, 
румунами, угорцями, поляками, 
словаками й чехами) зумовили 
деякі відмінності в г-ві, побуті, 
мові (див. Гуцульський говір) і 
культурі Г. За капіталізму багато 
Г. змушені були йти на заробітки 
або емігрувати з рідного краю. 
Осн. заняття населення Гуцуль- 
щини — скотарство (на полони¬ 
нах), лісові промисли і сплав лісу 
по гірських річках. Землеробство 
мало другорядне значення. Були 
розвинуті худож. промисли: різьб¬ 
лення, випалювання й інкруста¬ 
ція на дереві, худож. обробка ме¬ 
талу, мідне і срібне литво, гон¬ 
чарство, худож. ткацтво, килимар¬ 
ство. Житло Г. (переважно рубле¬ 
на небілена хата, вкрита драниця¬ 
ми) за конструкцією й плануван¬ 
ням загальноукраїнське із деякими 
архіт. рисами скотарських ко- 
либ. Комплекс житл. будинку й 
госп. приміщень у Г. має назву 
гражда. Одяг Г., переважно вов¬ 
няний, відзначався барвистістю, 
багатством оздоблень, наявністю 
металевих прикрас. Г. мають ба¬ 
гатий пісенний фольклор, у якому, 
зокрема, відображено їхню класо¬ 
ву боротьбу, участь у виступах 
опришків тощо. Г. були активними 
учасниками виступів проти польс. 
окупантів (див. Гуцульське пов¬ 
стання 1920). Після возз’єднання 
зх.-укр. земель з Рад. Україною 
(1939 і 1945) за роки Рад. влади 
в г-ві, культурі й побуті Г. відбу¬ 
лися докорінні зміни. Ліквідова¬ 
но неписьменність. Виросла місц. 
інтелігенція. Дальшого розвитку 
набули своєрідна уснопоетична 
творчість Г., гуцульське ужиткове, 
хореографічне й пісенне мистецт¬ 
во (див. Гуцульський ансамбль 
пісні і танцю). Високого рівня 
досягли худож. промисли. Відо¬ 
мі майстри гуцульських худож. 
промислів Дуочаки, Корпанюки, 
Шкрібляки, оП. Баранюк, О. Бах- 
метюк, П. Й. Цвілик, Н. В. Вер- 
бівська, Г. В. Василащук та ін. 
Літ.: Шухевич В. Гуцульщина, ч. 
1—5. Львів, 1899—1908; Зеленій Д. К. 
Про київське походження карпатсь¬ 
ких українців-гуцулів. В кн.: Укра¬ 
їнська етнографія. К., 1958; Ковалів 
С. М. Гуцули. -«Народна творчість та 
етнографія», 1959, № 4; У боротьбі за 
маси. Діяльність КПЗУ на Прикар¬ 
патті., К., 1966. Ю. Г. Гошко. 
ГУЦУЛКА — український парний 
народний танець. Поширений на 
Гуцульщині. Виконується в дуже 

Гуцули. Дівчина і парубок у типово¬ 
му вбранні. 

швидкому темпі. Муз. розмір 2/4. 
Варіант коломийки. 
ГУЦУЛЬСЬКА ПОРбДА Кб- 
НЕИ — місцева гірська порода 
верхово-в’ючних коней. Виведена в 
Сх. Карпатах схрещуванням гір¬ 
ських коней зх. районів України 
з кіньми пн. частини Угорщини. 
Г. п. к. низькоросла, міцної бу¬ 
дови, з добре розвиненим тулу¬ 
бом. Осн. масть гніда й рижа, 
трапляється мишаста й ряба. Г. п. 

Кінь гуцульської породи. 

к. відзначається великою робото- 
здатністю, довговічністю (іноді — 
до 25—28 років), плодючістю й не¬ 
вибагливістю, швидко відновлює 
вгодованість на пасовищах. У за¬ 
пряжці пара коней вільно везе 
25 ц. Під в’юком у 100—150 кг про¬ 
ходять до 100 км за добу. Пошире¬ 
ні в Закарпат., Чернів. та Івано- 
Фр. областях УРСР, а також в 
Угорщині, Австрії, Румунії, Че- 
хословаччині, Югославії. 
ГУЦУЛЬСЬКЕ ПОВСТАННЯ 
1920 — збройний виступ селян 
Косівського повіту (тепер у ме¬ 
жах тер. Івано-Фр. обл.) проти 
польських окупантів. Осн. ядро 
повстанців становили кол. солда¬ 
ти австр. армії на чолі з Д. Ф. Ка- 
рабчуком. Для керівництва пов¬ 
станням було створено к-т. Почало¬ 
ся Г. п. 16.IV 1920 виступом селян 
с. Зеленого, які напали на жандар¬ 
мерію. 17. IV повстанці з сіл Зелено- 
ного й Голів рушили двома загона¬ 
ми на с. Жаб’є (тепер райцентр 
Верховина), але урядові війська 
придушили виступ. Членів пов¬ 
станського к-ту та ін. активних 
учасників Г. п. було засуджено до 
тривалого ув’язнення. 
ГУЦУЛЬСЬКИЙ АНСАМБЛЬ 
ПГСНІ І ТАНЦЮ — професійний 
вокально-хореографічний колек¬ 
тив УРСР. Засн. 1940 у Станіславі 
(тепер Івано-Франківськ). У скла¬ 
ді ансамблю —хор., танц. групи, 
оркестр нар. інструментів. У 1962— 
70 ансамбль очолював засл. діяч 
мист. УРСР М. Гриниіиин, з 1970 
худож. керівник — засл. арт. 
УРСР Б. Дерев’янко. Ансамбль 
збирає, обробляє і пропагує 
гуцульський фольклор, створює 
нові пісні, танці й театралізовані 
вокально-хореографічні картини з 
життя Рад. Гуцульщини. В його 
репертуарі є й твори укр., рос. 
та зарубіжної класики, рад. ком¬ 
позиторів і композиторів країн со¬ 
ціалістичної співдружності. Ко¬ 
лектив нагороджено Почесними 
Грамотами Президії Верховної 
Ради УРСР (1973) та Президії 
Верховної Ради БРСР (1976). 

, А. Й.Кос-Анатольський. 

ГУЦУЛЬСЬКИМ ГОВІР — говір 
української мови. Належить до її 

пі в денно-західного наріччя. По¬ 
ширений у гірських р-нах Чернів. 
та Івано-Фр. областей і в Рахівсь- 
кому р-ні Закарпат. обл. Харак¬ 
терні риси: у фонетиці — перехід 
а в е після м’яких приголосних 
(с’еду, ш’епка), обнижена вимова 
наголошених и й е (техо, двар’і), 
и на місці давнього о в новозакри- 
тих складах (мист, плит); збере¬ 
ження давньої м’якості шипля¬ 
чих та р (лош’е, косар’), ствер¬ 
діння з, с, ц (кріз, дес), перехід 
т’ у к’ (хок* іти), д’ у г’ (задньо¬ 
язиковий проривний м’який; напр., 
г’іука) тощо. 
У морфології: залишки форм 
перфекта (були-сте) й аориста (хо- 
диу бих), двоїни іменників (штири 
оц’і) та ін. Вживається своєрід¬ 
на лексика (люба — -«кохання», 
туск — -«туга, жаль» тощо). 

В. А. Прокопенко. 

ГУЦУЛЬСЬКИЙ ТЕАТР — укра- 
їнська муз.-драматична аматорсь¬ 
ка трупа (1910—14). Засн. у с- 
Красноїлові (тепер Верховинського 
р-ну Івано-Фр. обл.) Г. Хоткеви- 
чем із селян (понад 40 чол., з ор¬ 
кестром гуцульських нар. інстру¬ 
ментів). Гастролював у містах і 
селах Сх. і Зх. Галичини, Пд. Бу¬ 
ковини (зокрема у Львові й Чернів¬ 
цях) та у Кракові. Під час гастро¬ 
лей театр очолювали О. Ремез 
(1911—12), Л. Курбас (1912). Ре¬ 
пертуар: «Гуцульський рік», «Не¬ 
просте», «Довбуш», «Прахтикова- 
ний жовнір» Г. Хоткевича, його ж 
переробка драми Ю. Коженьовсь- 
кого «Карпатські верховинці» під 
назвою «Антін Ревізорчук». Деко¬ 
рації — польс. худ. Т. Лі пінсько¬ 
го. В 1913—14 група учасників Г. 
т. виступала з концертною програ¬ 
мою «Гуцульські вечори» в Харко¬ 
ві, Одесі й Москві. 
Літ.: Хоткевич Г. Спогади з театраль¬ 
ної діяльності. В кн.: Хоткевич Г. 
Твори, т. 2. К., 1966; Кирчів Р. Гу¬ 
цульський театр. «Вітчизна», 1959, 
№ 3; Пвгребенник Ф. До історії гу¬ 
цульського театру. «Мистецтво», 1959, 
№ 5. Р. Я. Пилипчук. 

ГУЦУЛЬЩИНА — історико-етно- 
графічна область на Україні, що 
обіймає гірські райони Івано-Фр. 
і Чернівецької областей і Рахів. 
р-н Закарп. обл. Див. Гуцули. 

ГУЧНІСТЬ ЗВУКУ —міра сили 
слухового відчуття, викликаного 
звуком. Залежить від звукового 
тиску й чутливості вуха, яка неод¬ 
накова для звуків різної інтенсив¬ 
ності й частоти. Величина звукового 
тиску, при якій вухо не відчуває 
звуку, наз. порогом чут¬ 
ності. Досить інтенсивні звуки 
вухо не сприймає; вони спричи¬ 
нюють больові відчуття. Поріг 
больового відчуття — 
максимальне значення звукового 
тиску, який ще не викликає цього 
відчуття,— як і поріг чутності, за¬ 
лежить від частоти звуку. Для по¬ 
рівняння Г. з. різної частоти ви¬ 
користовують фіз. величину, яка 
наз. рівнем чутності й 
виражається формулою: І, = 20 X 
X 1§ (Ре/Ро), де ре — звуковий тиск 
для звуку частотою V = 1 кГц 
і тієї ж гучності, що й досліджува¬ 
ний; р о = 2- 10—5 Па — т. з. 
стандартний поріг чутності для 
звуку частотою V = 1 кГц. Рівень 
Г. з. вимірюють у фонах. 

223_ 
ГУЧНІСТЬ ЗВУКУ 

Р. Гуттузо. 

Р. Гуттузо. Дівчина 
співає «Інтернаціонал». 
1953. 

А. К. Гхош. 

Золота прикраса вуз¬ 
дечки коня з Гюнів- 
ських курганів. 
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ГУШАЛЕВИЧ 

В.-М. Гюго. 

X. Гюйгеес. 

Н. Гяуров. 

Гюйгенса—Френеля 
принцип. 

ГУШАЛЕВИЧ Євген Іванович 
(28.ХІ 1864, Львів — 29. V 1907, 
Кельн) — український співак (те¬ 
нор). У 1888—91 навчався у Ві¬ 
денській консерваторії. Співав в 
оперних театрах Братіслави, Бер¬ 
ліна, Брно, Праги, Будапешта, 
Варшави, Львова та ін. Прославив¬ 
ся як виконавець гол. партій в 
операх Р. Вагнера («Тангейзер», 
«Лоенгрін», « Летючий голлан¬ 
дець »), Дж. Мейєрбера (< Гугено¬ 
ти», «Пророк») та ін. У концер¬ 
тах широко пропагував укр. нар. 
пісні, романси. /. м. Лисенко. 
ГУШАЛЕВИЧ Іван Миколайович 
(4.XII 1823, с. Палашівка, тепер 
Чортківського р-ну Терноп. обл.— 
2.VI 1903, Львів) — укр. письмен¬ 
ник і громад, діяч чмосквофільсь¬ 
кого» напряму (див. 4 Москвофі¬ 
ли». Писав переважно т. з. язичі- 
єм. Певну цінність становлять йо¬ 
го ранні поезії чНа чужині заги¬ 
баю», чДе є руська вітчина», ч Бур¬ 
лак» та ін. Оперету Г. чПідгіряни» 
переробив і поставив на сцені 
1882 М. Кропивницький. 
Літп.: Франко І. Іван Гушалевич. В 
кн.: франко І. Твори, т. 17. К., 1955. 

ГХОШ Аджой Кумар (20.11 1909, 
с. Міхіджам — 13.1 1962, Делі) — 
діяч індійського й міжнар. робіт¬ 
ничого руху. Н. у сім’ї лікаря. 
Закінчив Аллахабадський ун-т. З 
студентських років брав участь 
у нац.-визвольному русі. В 1931 — 
секретар орг-ції Робітн.-сел. партії 
Об’єднаних провінцій (тепер штат 
Уттар-Прадеш), пізніше — член 
виконкому Всеінд. робітн.-сел. пар¬ 
тії й редактор газ. цієї партії 
чКранті карі» (ч Революціонер»). 
З 1931 — член Комуністич. партії 
Індії (КПІ), з 1933 — член її ЦК 
(з 1958 — Нац. рада), з 1936 — 
член Політбюро ЦК (з 1958 — 
Центр, викон. к-т) КПІ; з 1951 — 
генеральний секретар ЦК КПІ. 
Не раз зазнавав арештів. Автор 
ряду праць з питань комуністично¬ 
го руху в Індії. Портрет', с. 223. 
ГіЬбНЕР (НііЬпег) Карл-Віль- 
гельм (17.VI 1814, Кенігсберг — 
5. XII 1879, Дюссельдорф) — ні¬ 
мецький живописець, представ¬ 
ник дюссельдорфської школи. 
Навчався в дюссельдорфській АМ 
у В. Шадова. Твори: чСілезькі 
ткачі» (1844), ч Право полюван¬ 
ня» (1845), ч Прощання переселен¬ 
ців» (1846 і 1855), чОпис майна» 
(1847). 
ГЮГ(3 (Нидо) Віктор-Марі (26.11 
1802, Безансон — 22^ 1885, Па¬ 
риж) — французький письменник, 
глава франц. прогресивного ро¬ 
мантизму. Народився в сім’ї напо¬ 
леонівського офіцера. В зб. чОди 
та інші вірші» (1822) оспівував 
Реставрацію, хоч уже в перших ро¬ 
манах чГан Ісландський» (1823) 
та чБюг Жаргаль» (1826) виявляв 
співчуття до пригноблених, зокре¬ 
ма до повсталих негрів і рудоко¬ 
пів. У 2-й пол. 20-х рр. зблизив¬ 
ся: з ліберально-демократичною 
опозицією. В його творчості з’я¬ 
вилися мотиви протесту. 
У зб. віршів чСхідні мотиви» 
(1829) поряд із зображенням ек¬ 
зотичного Сходу оспівував нац.- 
визвольну боротьбу грец. народу. 
Романтичні антимонархічні дра¬ 
ми чКромвель» (1827), чМаріон 
Делорм» (написана 1829), чЕрна- 

ні» (1830), ч Король бавиться» 
(1832), ч Марія Тюдор» (1833), 
чРюї Блаз» (1838) відіграли вирі¬ 
шальну роль у боротьбі з класи¬ 
цизмом. Передмова до чКромве- 
ля» стала маніфестом франц. про¬ 
гресивного романтизму. Один з 
найзначніших творів 30-х рр.— 
істор. роман ч Собор Паризької 
богоматері» (1831) — спрямований 
проти феод, деспотизму й духов¬ 
ної тиранії католицької церкви. 
В 30-х рр. створив поетичні збір¬ 
ки чОсіннє листя» (1831), чПри¬ 
смеркові пісні» (1835), чВнутріш¬ 
ні голоси» (1837), повість чКлод 
Ге» (1834) тощо. Спад революцій¬ 
ного піднесення у Франції кін. 
ЗО — поч. 40-х рр. призвів до 
послаблення революційних наст¬ 
роїв Г. Він стає графом, пером, 
академіком, послідовником ідей 
утопічного соціалізму. Ясність у 
його політ, позиції внесла револю¬ 
ція 1848. Г. пристрасно захищав 
республіку. Після бонапартистсь¬ 
кого перевороту 1851 виїхав із 
Франції. 19 років, прожитих у 
вигнанні,— найплідніший період 
творчості Г. У 1852 написав памф¬ 
лет чНаполеон Малий» і кн. чісто- 
рія одного злочину» (т. 1—2, вид. 
1877—78); 1853 вийшов шедевр по¬ 
літичної лірики — зб. чКари». Кра¬ 
щий соціальний роман Г. ч Знедоле¬ 
ні» (1862) та романи чТрудівники 
моря» (1866), чЛюдина, що смі¬ 
ється» (1869) пройняті глибоким 
співчуттям до експлуатованих. У 
1870 після падіння Другої імперії 
повернувся до Парижа. Допома¬ 
гав комунарам, проте не поділяв 
ідеалів Паризької комуни. Автор 
зб. чГрізний рік» (1872), роману 
чДев’яносто третій рік» (1874), 
циклу поем і віршованих оповідань 
чЛегенда віків» (3 т., 1859—83). 
Укр. мовою його твори перекла¬ 
дали Леся Українка, І. Франко, 
М. Рильський, Борис Тен та ін. 
Те.: Укр. перек л.— Трудівники 
моря. X.— К., 1931; Знедолені, 
т. 1-2. К., 1938—40; Рюї Блаз. 
К., 1948; Вибрані поезії. К., 1953; 
Дев’яносто третій рік. К., 1959; Собор 
Паризької богоматері. К., 1976: Торк- 
вемада. чВсесвіт», 1977, № 12; Поезії. 
К., 1978’, Рос. перек л.— Собрание 
сочинений, т. 1 —15. М., 1953—56; 
Собрание сочинений, т. 1 — 10. М., 
1972. 
Літ.: Маркс К. и Знгельс Ф. Об ис- 
кусстве, т. 1—2. М., 1976; Луначарс- 
кий А. В. Виктор Гюго. М. — Л., 1931; 
Модестова Н. Політична лірика Гюго 
в перекладах Івана Франка. «Всесвіт», 
1960, № 8; Білецький О. І. Гюго і його 
роман «Знедолені». В кн.: Білецький 
О. І. Зібрання праць, т. 5. К., 1966; 

К.-В. Гюбнер. Сілезькі ткачі. 1844. 
Галерея Паффрата. Дюссельдорф. 

Трескунов М. С. В. Гюго. Л., 1969; 
Наливайко Д.С. Віктор Гюго. К., 1976; 
Минина Т. Н. Роман «Девяносто тре- 
тий год». Проблема революции в твор- 
честве В. Гюго. Л., 1978; Моруа А. 
Олімпіо, або Життя Віктора Гюго. 
Пер. з франц. К., 1974; Морщинер 
М. С., Пожарений Н. И. Библиогра- 
фия русских переводов произведений 
Виктора Гюго. М., 1953. 

„ Н. О. Модестова. 
ГіЬЙГЕНС (Гейгенс; Ниудепз)Хрі- 
стіан (14.IV 1629, Гаага — 8^11 
1695, там же) — нідерландський 
фізик, механік, математик і аст¬ 
роном. Перший іноз. член Лондон, 
королівського т-ва (з 1663), член 
Паризької АН і перший її голова 
(з 1665). Навчався в ун-тах Лей- 
дена (1645—47) і Бреда (1647— 
49). Перші наук, твори присвятив 
питанням аналітичної геометрії. 
В 1651 опублікував працю про 
визначення довжини дуг кола, 
еліпса й гіперболи, а згодом — 
трактати з теорії імовірностей, 
теорії неперервних дробів тощо. 
Разом із Р. Гуком встановив сталі 
точки термометра — точку танення 
льоду й точку кипіння води. Ви¬ 
найшов маятниковий годинник 
(1657), розв’язав задачу визначен¬ 
ня центра коливання фіз. маятни¬ 
ка й періоду його коливань. Роз¬ 
винув хвильову теорію світла 
(1678); пояснюючи механізм поши¬ 
рення світла, висунув принцип, 
названий його ім’ям (див. Гюйген¬ 
са — Френеля принцип). Працю¬ 
вав над удосконаленням об’єкти¬ 
вів астр. труб., сконструював 
окуляр (т. з. окуляр Гюйгенса), 
який застосовують і тепер. Від¬ 
крив кільце планети Сатурн і су¬ 
путник Сатурна — Титан, визна¬ 
чив період обертання його навколо 
планети (1655); дав перший опис 
туманності в сузір’ї Оріона. 
ГЮЙГЕНСА— ФРЕНЕЛЯ ПРЙН- 
ЦИП — основний принцип хви¬ 
льової оптики, який дає змогу 
обчислити амплітуду хвилі в будь- 
якій точці, якщо відомі її амплі¬ 
туда й фаза на якійсь довільній 
поверхні. За принципом, сформу¬ 
льованим X. Гюйгенсом 1690, кож¬ 
на точка поверхні, до якої в дану 
мить прийшло світлове збурення, 
є центром вторинних хвиль, обвідна 
яких у будь-яку наступну мить 
визначає нову хвильову поверх¬ 
ню. Принцип Гюйгенса не врахо¬ 
вує дифракції й характеризує по¬ 
ширення світла в рамках геомет¬ 
ричної оптики. О.-Ж. Френель 
1818 доповнив цей принцип ідеєю 
інтерференції вторинних хвиль. 
За Г.— Ф. п. інтенсивність у точці 
А випромінюваної джерелом 5 світ¬ 
лової хвилі визначається резуль¬ 
татом інтерференції фіктивних вто¬ 
ринних хвиль з центрами в точ¬ 
ках Мо, Мі, Мі ... поверхні 2 
(мал.). При цьому амплітуда кож¬ 
ної вторинної хвилі залежить від 
кута ф між нормаллю до поверхні 
2 в даній точці і напрямом на 
точку .4. Матем. обгрунтуван¬ 
ня Г.—Ф. п. дав Г.-Р. Кірхгоф 
(1882). 
Літ.: Ландсберг Г. С. Оптика. М., 
1976. М. П. Лисиця. 

ГіЬЛЛІНГ Едуард Вальтерович 
(н. 10.XII 1937, м. Іркутськ) — 
український рад. патофізіолог, 
професор (з 1978). Член КПРС з 
1973. Закінчив Київ. мед. ін-т 
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(1960). З 1961 — співробітник 
Київ. н.-д. ін-ту отоларингології. 
Праці Г. присвячені питанням 
патофізіології та експерименталь¬ 
ної терапії інфекційних і алергіч¬ 
них захворювань ЛОР-органів 
(вуха, горла, носа). Держ. премія 
УРСР, 1978. 
ГІЬНІВСЬКІ КУРГАНИ — мо¬ 
гильник бронзового віку та ран¬ 
нього залізного віку біля с. Гюнів- 
ки Кам’янсько-Дніпровського р-ну 
Запорізької обл. Досліджувався 
1976—77. Розкопано 21 курган; 
з них 18 скіфських, що датуються 
4—3 ст. до н. е. В похованнях най¬ 
більшого кургану, в т. з. Вишневій 
могилі, виявлено багато предме¬ 
тів, зокрема 407 золотих прикрас. 
В ін. кургані розкопано непограбо- 
ване поховання конюха та двох ко¬ 
ней. Вуздечка одного коня прикра¬ 
шена золотими та срібними фігур¬ 
ними платівками й бляхами, най¬ 
більший інтерес серед яких стано¬ 
вить ажурне золоте навершя сег- 
ментовидної форми. На ньому зоб¬ 
ражено сцену полювання амазон¬ 
ки на оленя під стилізованим де¬ 
ревом (сюжет, невідомий раніше 
в мистецтві скіфів). Іл. с. 223. 

В. В. Отрощенко. 

ГЮНТЕКЇН (Сйпіекіп) Решад Ну- 
рі (25.XI 1889, Стамбул — 7.ХІІ 
1956, Лондон) — турецький пись¬ 
менник, діяч культури. Був інспек¬ 
тором міністерства освіти, культур, 
аташе Туреччини в Парижі і одно¬ 
часно представником в ЮНЕСКО. 
Виступав у різних літ. жанрах. 
Автор романів « Тавро» (1924), 
«Зелена ніч» (1928), «Листопад» 
(1930), «Млин» (1944), «Остан¬ 
нє пристанище» (1961), ряду п’єс, 
оповідань тощо. Найбільшу попу¬ 
лярність здобув роман «Чали кушу» 
(«Пташка співоча», 1922). У кра¬ 
щих творах реалістично відобразив 
життя тур. провінційного міста, 
гострі проблеми сім’ї, взаємини 
особистості й суспільства, викри¬ 
вав духівництво, чиновництво. 
Перекладав твори рос. (Ф. Досто- 
євського, Л. Толстого) та франц. 
класиків. 
Те.: Укр. перекл - Зелена ніч. 
К., 1971; Чаликушу. К., 1973; Рос. 
перекл.— Зеленая ночь. М.,^ 1963; 
Птичка певчая. М., 1966; Клеймо.— 
Листопад.— Мельница. М., 1969. 

О. І. Ганусець. 

ГЮРЗА (Уірега ІеЬеІіпа) — змія 
родини гадюкових. Довж. тіла до 
1,6 м. Тіло товсте, голова плеска¬ 
та. Забарвлення сіре, вздовж хреб¬ 
та темні плями. Поширена в Пн. 
Африці, на деяких о-вах Середзем¬ 
ного моря та в Пд.-Зх. Азії; в СРСР 
— на Закавказзі, в Серед. Азії. 
Живиться гризунами, ящірками, 
птахами. Народжує живих малят 
(на Закавказзі) або відкладає яйця 
(в Серед. Азії). Укус Г. небезпеч¬ 
ний для життя тварин і людини. 
Г.—осн. джерело зміїної отрути 
Охороняється законом. Іл. с. 222. 

В. 1. Тарагцук. 

ГЯУР (тур. §ауиг, від араб, ка- 
фір — невірний) — у мусульман 
зневажливе назвисько всіх іно¬ 
вірців, вживане гол. чин. за се¬ 
редньовіччя. 
ГЯУРОВ Николай (н. 13.IX 1929, 
Лиджене, тепер Велинград) — бол¬ 
гарський співак (бас), нар. артист 
НРБ (з 1962). Навчався в Софій¬ 

ській консерваторії, вдосконалю¬ 
вав майстерність у Ленінгр. та 
Моск. консерваторіях. З 1955 — 
соліст Софійської нар. опери, в 
1957—58 — Великого театру (Мос¬ 
ква), з 1960 — театру «Ла-Ска- 
ла» (Мілан). Партії: Борис, 
Варлаам («Борис Годунов» Му- 
соргського), Філіпп («Дон Карлос» 
Верді), Даланд («Летючий гол¬ 
ландець» Вагнера) та ін. 

Д — п’ята буква українського ал¬ 
фавіту. Є в усіх алфавітах, створе¬ 
них на слов'яно-кириличній гра¬ 
фічній основі. За формою накрес¬ 
лення — видозмінена кирилична 
буква, що походить від букви А 
грец. унціалу 9 ст. У сучас. укр. 
літ. мові буквою «Д» позначають 
шумний зімкнений передньоязико¬ 
вий приголосний звук, твердий 
(дуб, двері) або м’який (дядько, 
діброва). 
давАо — місто у Філіппінах, 
на о. Мінданао, адм. центр провін¬ 
ції Давао. Мор. порт. 482 тис. ж. 
(1975). Осн. центр країни по пере¬ 
робці абаки (манільських коно¬ 
пель) і рамі (рослина з родини кро¬ 
пив’яних). Підприємства дерево¬ 
обробної, харчової промисловості. 
Вивіз абаки, рамі, копри, дере¬ 
вини. 
ДАВЙД (рр. н. і см. невід.). — цар 
Ізраїльсько-Іудейської держави 
(кін. 11 ст.— бл. 950 до н. е.). 
Приєднав до Іудеї тер. ізраїль¬ 
ських племен7 м. Єрусалим, ство¬ 
рив централізовану Ізраїльсько- 
Іудейську д-ву. В євр. фольклорі 
Д. зображений як сміливець, що пе¬ 
реміг велетня Голіафа. Іудейсько- 
християнська богословська тра¬ 
диція безпідставно приписала Д. 
авторство псалмів. 
ДАВЙД — ім’я кількох давньору¬ 
ських князів. Давид Ігоро¬ 
вич (1059—1112, Дорогобуж) — 
син володимиро-волинського кня¬ 
зя Ігоря Ярославича. В 1084 одер¬ 
жав в уділ м. Дорогобуж на Воли¬ 
ні, 1085 — м. Володимир. На Ви- 
тпечівському з'їзді 1100 за те, що 
був ішизвідником князівських 
міжусобиць, позбавлений цих воло¬ 
дінь; замість них одержав волинсь¬ 
кі міста Бузьк, Острог, Дубно і 
Чорторийськ, а незабаром знову — 
Дорогобуж. Давид Рости¬ 
слав и ч (1140—97) — син вели¬ 
кого князя київського Ростислава 
Мстиславича. В 1167 одержав 
Вишгород. Очолив походи 1172 
на Київ, Торчеськ і Треполь проти 
союзників Андрія Боголюбського. 
Після смерті брата Романа (1180) 
князював у Смоленську, де проти 
нього 1186 вибухнуло нар. повс¬ 
тання. Давид Святосла¬ 
ви ч (р. н. невід.— п. 1123) — 
син черніг. князя Святослава Яро¬ 
славича. В 1095—97 князював у 
Смоленську. На Любецькому 

з'їзді 1097 одержав в уділ Черні¬ 
гівське князівство. Брав участь 
у походах проти половців (ПОЗ, 
1107, 1110, 1111). Його нащадки 
відомі під ім’ям Давидовичів. 

М. П. Кучера. 

ДАВЙД БУДІВНЙК (Давид IV 
Георгійович; бл. 1073 — 25.1 
1125) — грузинський цар з 1089 
з династії Багратпірнів, політ, 
діяч, полководець. Його боротьба 
проти феод, аристократії та іноз. 
загарбників сприяла утворенню 
незалежної централізованої груз. 
д-ви. Д. Б. провів реформу церк. 
устрою, держ. управління. При¬ 
єднав до свого царства Кахеті і 
Ереті (1104). Очолені ним війська 
визволили від гніту турків-сельд- 
жуків усю Грузію, Ширван і 
м. Ані. Сприяв розвиткові еконо¬ 
міки, торгівлі і культури краї¬ 
ни, будівництву міст, шляхів, мо¬ 
стів і зрошувальних каналів. За 
його царювання відкрито лікарні, 
школи, створено Гелатську ака¬ 
демію. 
«ДАВЙД САСУНСЬКИЙ», «Са- 
сунці Давид» — вірменський ге¬ 
роїчний народний епос. Утворю¬ 
вався в 7—10 ст. народними опо¬ 
відачами на різних вірменських 
діалектах і говорах в умовах ви¬ 
звольних повстань проти арабсь¬ 
кого халіфату. Епос складається 
з чотирьох відгалужень: «Санасар 
і Багдасар», «Мгер Старший», «Да¬ 
вид Сасунський» і «Мгер Молод¬ 
ший». Основне — третє відгалу¬ 
ження. Епос уперше записав 1874 
вірм. фольклорист Г. Срвандзтян. 
В образах цієї пам’ятки нар. пое¬ 
зії, зокрема Давида Сасунського, 
втілено сподівання й надії вірм. на¬ 
роду в боротьбі за свободу й неза¬ 
лежність, його патріотизм, непо¬ 
борну віру в перемогу над ворога¬ 
ми. В епосі відображено багато¬ 
річну боротьбу трудового селянства 
проти феодалів. У 1873—1951 зі¬ 
брано п’ятдесят варіантів епосу і 
видано в трьох книгах: 1936 (т. 1), 
1944—51 (т. 2, ч. 1—2). «Д. С.» 
перекладено багатьма мовами 
народів світу. Укр. мовою його 
перекладали П. Тичина, Л. Дми- 
терко, В. Свідзінський, Є. Фомін 
та ін. Мотиви епосу використову¬ 
вали в своїх творах О. Туманян, 
А. Ісаакян, Н. Зарян. 
Видання: Укр. перек л.—Давид 
Сасунський. К., 1939; Рос. перекл. 
— Давид Сасунский. М., 1958. 
Літп.: Тичина П. Давид Сасунський. 
В кн.: Тичина П. Твори, т. 5. К., 
1962. 

ДАВЙД-БЕК (р. н. невід.— п. 
1728) — один з діячів вірменсько¬ 
го визвольного руху проти Іран, 
і тур. загарбників. У 1722—25 
очолив збройну боротьбу вірмен у 
Сюніці проти Ірану, що закінчила¬ 
ся майже повним вигнанням пер¬ 
сів із Сх. Вірменії. В 1726—28 
вірмени під керівництвом Д.-Б. 
розгромили турків, які намага¬ 
лися захопити Закавказзя. 
ДАВИДЄНКО Йосип Якович 
[бл. 1856 — 10 (22). VIII 1879, 
Одеса] — революційний народник. 
Н. в сім’ї військ, писаря. В 70-х 
рр. брав участь у діяльності на¬ 
родницьких гуртків Києва й Єли- 
заветграда, в «ходінні в народ>} 
Чигиринській змові 1877. В 1877— 
78 — активний член терористично- 

ДАВИДЕНКО 
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15 УРЕ, т. 3. 
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М. М. Давиденков. 

Д. В. Давидов. 

І. М. Давидов. 

го народницького гуртка в Одесі. 
В 1878 заарештований, при ареш¬ 
ті вчинив збройний опір. Одес. 
військ.-окружний суд засудив Д. 
до смертної кари. Повішений разом 
з народниками Д. А. Лизогубом 
і С. Ф. Чубаровим. 
ДАВИДЕНКОВ Микола Микола¬ 
йович [14 (26).III 1879, Рига — 
29. IX 1962, Ленінград] —рад. вче¬ 
ний у галузі механіки матеріалів, 
акад. АН УРСР (з 1939). Закін¬ 
чив (1902) Петерб. ін-т інженерів 
шляхів, працював (до 1912) на за¬ 
лізниці. В 1909—26 викладав у 
вузах Петербурга (Петрограда), 
Новочеркаська, Москви, Києва 
(1921—22 — професор Київ, полі- 
тех. ін-ту). З 1925 керував лабора¬ 
торією Фізико-тех. ін-ту АН СРСР. 
Досліджував втомлюваність мета¬ 
лів, розробив методи вимірювання 
залишкових напружень, створив 
мех. теорію холодноламкості мета¬ 
лів, вивчав проблему пластичного 
деформування й міцності в склад¬ 
ному напруженому стані, власти¬ 
вості матеріалів при ударних на¬ 
вантаженнях тощо. Запропонова¬ 
ним Д. т. з. струновим методом ви¬ 
явлення деформацій було вперше 
виміряно величину гірничого ти¬ 
ску. Нагороджений орденом Ле¬ 
ніна, 2 орденами Трудового Чер¬ 
воного Прапора, медалями. Держ. 
премія СРСР, 1943. 
ДАВЙДКОВ Іван Іванов (н. 
9. III 1926, с. Живовці, Михайлов- 
градського округу) — болгарський 
письменник і перекладач. Член 
Болгарської компартії з 1961. Вір¬ 
ші і лірична проза Д. сповнені гро¬ 
мадян. звучання. Збірки: «Світло 
від інею» (1957), «Крила і корені» 
(1964), «Тракійські могили» (1968), 
«Танок кипарисів» (1975), «Молит¬ 
ва про різець і камінь» (1978). Ро¬ 
мани і повісті: «Кусень хліба для 
подорожнього» (1971), «Білий 
кінь під вікном» (1975), «Квиток 
до Бретані» (1977). Кілька разів 
відвідав Україну, присвятив їй 
збірки «Українець з білою гармо¬ 
нією» (1951) і «Дніпро під моїм 
вікном тече» (1960). Написав кіль¬ 
ка віршів і статей про Т. Шевчен¬ 
ка. Перекладає болг. мовою твори 
укр. рад. поетів. 
Те.: Укр. перек л.— Лірика. К., 
1960; Був собі художник. «Всесвіт», 
1975. № 9-10. 

В. О. Захаржевська 

ДАВЙДОВ Василь Львович 
[1792 — 24.Х (5.XI) 1855, Крас¬ 
ноярськ] — декабрист, полковник. 
Учасник Вітчизняної війни 1812. 
В 1820 вступив до «Союзу благо¬ 
денствоі». В 1822 вийшов у від¬ 
ставку й оселився в своєму маєт¬ 
ку в с. Кам'янці (тепер місто Чер¬ 
кас. обл.). У січні 1822 вступив 
до Південного товариства декаб¬ 
ристів. Разом з С. Г. Волкон¬ 
ським очолив Кам'янську управу. 
Прихильник республіки. В 1822— 
23 на його квартирі в Києві відбу¬ 
валися з’їзди членів Пд. т-ва. Під 
час підготовки Чернігівського пол¬ 
ку повстання (кін. 1825 — поч. січ¬ 
ня 1826) зайняв вичікувальну по¬ 
зицію. В 1826 Д. засуджено на до¬ 
вічну каторгу, замінену на 20-річ- 
ну, яку відбував на Нерчинських 
рудниках і Петровському Заво¬ 
ді. З 1839 — на поселенні в Крас¬ 
ноярську. 

ДАВЙДОВ Володимир Микола¬ 
йович [справж. прізв. та ім’я — 
Горєлов Іван Миколайович; 7 (19). 
І 1849, Новомиргород, тепер Кіро- 
вогр. обл.— 23.VI 1925, Москва] — 
рос. рад. актор і педагог, нар. 
арт. Республіки (з 1922). Нав¬ 
чався в 2-й Київ, гімназії. В 1867— 
80 працював у театрах Орла, Воро¬ 
нежа, Тамбова та ін. В 1880 — 
1924 — актор Александринського 
театру (Петербург), а 1924 — Ма¬ 
лого театру (Москва). Ролі: Фа- 
мусов («Лихо з розуму» Грибоє- 
дова), Хлинов («Гаряче серце» 
О. Островського), Кузовкін («На¬ 
хлібник» Тургенєва) та ін. Ви¬ 
кладав у Петерб. театр, уч-щі. 
Серед його учнів — В. Коміссар- 
жевська, Л. Вів'ен, К. Зубов 
га ін. 
ДАВЙДОВ Денис Васильович 
[16 (27).VII 1784, Москва — 22.ІУ 
(4.У) 1839, с. Верхня Маза, тепер 
Радищевського р-ну Ульян. обл. ]— 
російський письменник і військ, 
діяч, ген.-лейтенант. Один з орга¬ 
нізаторів партизан, руху під час 
Вітчизн. війни 1812. У 20—30-х рр. 
зблизився з О. Пушкіним, спів¬ 
робітничав у «Современнике». У 
1832 вийшов у* відставку. Громад¬ 
ська і літ. діяльність Д. пройнята 
протестом проти військово бюрок¬ 
ратичної системи. Автор політ, 
байок («Голова і Ноги», «Річка й 
Дзеркало», 1803; «Орлиця, Турух¬ 
тан і Тетерев», 1804), сатири «Сон», 
гусарських віршів, воєнно-істор. 
твору «Нариси теорії партизанської 
дії» (1821), мемуарів, спогадів про 
О. Суворова, П. Багратіона. 
Те.: Сочинения. М., 1962; Укр. 
перек л.— Я тямлю — так пильно... 
В кн.: Грабовський П. Твори, т. 1. 
К., 1964. 

ДАВЙДОВ Іван Микитович 
(н. 15.1 1933, с. Минковичі Старо- 
дорозького р-ну Мін. обл.) — пе¬ 
редовик і новатор виробництва у 
вугільній промисловості, шахтар, 
Герой Соціалістичної Праці (1971). 
Член КПРС з 1961. З 1955 — про¬ 
хідник, бригадир прохідників на 
шахті «Контарна» виробничого 
об’єднання «Шахтарськантрацит» 
Донецької обл. Один з ініціаторів 
швидкісної проходки гірничих ви¬ 
робок. На XXIV та XXV з’їздах 
Компартії України обирався чле¬ 
ном ЦК. Нагороджений орденами 
Леніна, Жовтневої Революції, ор¬ 
деном «Шахтарська слава» трьох 
ступенів, медаллю. Ленінська пре 
мія, 1966. 

О. В. Грушко 

ДАВЙДОВ Карл Юлійович 
[З (15).III 1838, Кулдига, тепер 
Латв. РСР — 14 (26). II 1889, 
Москва] — російський віолонче¬ 
ліст, педагог, композитор і муз. 
діяч. У 1862—87 професор, з 1876 
— директор Петерб. консервато¬ 
рії. Засновник рос. віолончельної 
школи. Автор 4 концертів, п’єс для 
віолончелі, романсів, симф. пое- 
ми«Дари Терека», посібника «Шко¬ 
ла для віолончелі» (т. 1, 1888). 
ДАВЙДОВ Олександр Сергійо¬ 
вич [н. 13 (26).XII 1912, Євпато¬ 
рія] — український рад. фізик-тео- 
ретик, акад. АН УРСР (з 1964), 
засл. діяч науки УГСР (з 1972). 
Член КПРС з 1978. Закінчив Моск. 
ун-т (1939). В 1945—53 і 1964—66 
працював в Ін-ті фізики АН УРСР, 

1953—64 — в Моск. ун-ті, з 1966 
- в Ін-ті теоретичної фізики АН 
УРСР (з 1973 — директор). Пра¬ 
ці присвячені теор. дослідженню 
екситонів у кристалах, теорії 
колективних збуджень станів не- 
сферичних атомних ядер, теорії 
спектрів мол. кристалів, квантовій 
біофізиці. Відкрив т. з. давидов- 
ське розщеплення. Нагороджений 
орденом Леніна, медалями. Ле¬ 
нінська премія, 1966. Держ. пре¬ 
мія УРСР, 1969. 
ДАВЙДОВ Степан Іванович 
[1 (12). І 1777, Чернігівщина — 
9(21). V 1825, Москва] — укр. і рос. 
композитор, диригент, педагог. 
У 1786—95 —в придворній співаць¬ 
кій капелі в Петербурзі. З 1800 — 
театр, капельмейстер та викладач 
музики і співу в Петербурзі й 
Москві. Автор музики до 3-ї й 4-ї 
частин оперної тетралогії «Дніп¬ 
ровська русалка» (1805, 1807), в 
якій використав рос. та укр. нар. 
мелодії. Д. належать балети, ди¬ 
вертисменти, вокальні концерти, 
духовні хори. 
Літ.: Федоровская Л. А. Композитор 
Степан Давьідов. Л., 1977. 

ДАВИДОВИЧ Федір Іванович 
(1756, Чернігівщина — 20-і рр. 
19 ст.)— укр. правознавець. Після 
закінчення Черніг. училищної ко¬ 
легії (1782) працював у ній вчи¬ 
телем. З 1797 — секретар Мало¬ 
рос. генерального суду. З 1804 
очолював «Комісію для складання 
законів» (Петербург), яка 1807 роз¬ 
робила проект кодифікації цивіль¬ 
них законів для Лівобережної 
України —«Зібрання малоросій¬ 
ських прав». Осн. наук, праця 
Д.— «Короткий виклад предметів, 
узятих з прав у Малій Росії вжива¬ 
них, за яким слід висвітлити ті пра¬ 
ва...» (1861). 
ДАВИДбВСЬКЕ РОЗЩЕПЛЕН¬ 
НЯ — розщеплення невироджених 
енергетичних рівнів молекул при 
утворенні кристала з кількома мо¬ 
лекулами в його елементарній ко¬ 
мірці (див. Виродження у кван¬ 
товій механіці). Д. р. вперше вияв¬ 
лено експериментально в Ін-ті фі¬ 
зики АН УРСР (1951), теорію яви¬ 
ща розробив О. С. Давидов. 

^ „ О. О. Сєриков. 
ДАВИДбВСЬКИЙ Григорій Ми- 
трофанович [6 (18). І 1866, с. Мель- 
ня, тепер Конотопського р-ну Сум. 
обл.— 13. IV 1952, Полтава] — 
український рад. хоровий дири¬ 
гент і композитор, засл. арт. УРСР 
(з 1951). Закінчив диригентський 
(1897) та вокальний (1902) фа¬ 
культети Петерб. консерваторії. 
В 1888 організував у рідному селі 
великий хор. У 1892—1902 в Пе¬ 
тербурзі керував робітничими й 
студентськими хорами. Створив 
понад 35 хорових колективів — у 
Вінниці, Житомирі, Лубнах, Кер¬ 
чі, Москві, Ростові-на-Дону (з 
останнім гастролював по Росії 
в 1908—17), пропагуючи укр. нар. 
пісню. 
В останні роки життя керував Пол- 
тав. хоровою капелою. Написав бл. 
80 творів, серед них — хори, во¬ 
кальна трилогія «Бандура» (1896), 
«Кобза», «Кубань» (1927); поеми 
«Світе тихий, краю милий», «Ще 
як були ми козаками» на тексти 
Т. Шевченка, муз. драма «Під 
звуки рідної пісні» (1917), вальси 



(«Кохання», «Баламут»), обробки 
нар. пісень. 
ДАВИДбВСЬКИЙ Іполит Ва¬ 
сильович [20. VII (1.УІІІ) 1887, 
м. Данилов, тепер Яросл. обл.— 
11. VI 1968, Москва] — російсь¬ 
кий рад. патологоанатом, дійсн. 
член (з 1944) та віце-президент 
(1946—50 і 1957—60) АМН СРСР. 
Герой Соціалістичної Праці (1957). 
Закінчив мед. факультет Моск. 
ун-ту (1910); з 1930 — зав. кафед¬ 
рою 2-го Моск. мед. ін-ту. Праці 
присвячені вивченню патологічної 
анатомії і патогенезу інфекційних 
хвороб, питанням травматології, 
загальної патології, організації 
прозекторської справи в СРСР то¬ 
що. Нагороджений 2 орденами 
Леніна, орденом Трудового Чер¬ 
воного Прапора. Ленінська пре¬ 
мія, 1964. 
ДАВГД (Оауісі) Жак-Луї (ЗО.VIII 
1748, Париж — 29.ХІІ 1825, Брюс¬ 
сель) — французький живописець. 
Навчався в Королівській акаде¬ 
мії живопису і скульптури в Па¬ 
рижі (1766—74), академіком якої 
був з 1784. В 1775—80 жив в Іта¬ 
лії. Вже в ранніх творах Д. на сю¬ 
жети з античної історії («Велізарій 
просить милостиню», 1781; < Клят¬ 
ва Гораціїв», 1784; «Ліктори при¬ 
носять Бруту тіло його сина», 
1789; два останні — в Луврі в Па¬ 
рижі) виявились риси класицизму 
передреволюц. доби, яскравим 
представником якого став Д. Брав 
активну участь у Великій франц. 
бурж. революції 1789—94, був 
членом якобінського Конвенту. В 
багатьох картинах відтворив обра¬ 
зи своїх героїчних сучасників 
[«Клятва в залі для гри в м’яч», 
1791, Лувр; «Смерть Марата», 1793, 
Музей сучас. мист. в Брюсселі; 
«Жінка з народу (Зеленярка)», 
1795 (?)]. Після термідоріансько¬ 
го перевороту був заарештований 
і відійшов від революц. позицій. 
Відмова від боротьби, заклик до 
примирення стали змістом його 
алегоричної картини «Сабінянки, 
що зупиняють битву між римляна¬ 
ми і сабінянами» (1799, Лувр). У 
роки Директорії, потім Імперії Д. 
— «перший художник» Наполеона; 
написав зовні ефектні полотна 
(«Наполеон при переході через 
Сен-Бернар», 1800; «Коронація На¬ 
полеоном Жозефіни», 1805—07, 
Лувр), вишукані світські портре¬ 
ти («Портрет мадам Рекам’є», 
1800, Лувр). Поряд з цим Д. ство¬ 
рив і реалістичні портрети («Порт¬ 
рет юнака з родини Грендль», 1816; 
«Портрет Лазаря Гоша», 1793 (?), 
Київ, музей зх. та сх. мистецтва» 
та ін.). Після повернення Бурбо¬ 
нів до влади (1816) Д. емігрував 
до Брюсселя. Іл. див. на окремому 
аркуші, с. 80—81. 
Літ.: Кузнецова И. А. Луи Давид. 
М., 1965. Л. П. Логвинська. 

ДАВІТАШВІЛІ Лео Шіович [25Л’ 
(6.VI) 1895, Тбілісі — З.ІХ 1977, 
Москва] — груз. рад. палеонто¬ 
лог і геолог, акад. АН Груз. РСР 
(з 1944). Засновник і керівник Ін-ту 
палеобіології в Тбілісі. Дослід¬ 
жував фауну неогенових молюсків 
Кавказу і Криму. Осн. праці при¬ 
свячені вивченню еволюції орга¬ 
нічного світу, історії еволюційно¬ 
го вчення, критиці ідеалістичних 
концепцій в природознавстві. Д.— 
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автор кількох підручників і редак¬ 
тор багатьох видань з палеонтоло¬ 
гії. Нагороджений орденом Трудо¬ 
вого Червоного Прапора. Держ. 
премія СРСР, 1949. 
Те.: Учение об зволюционном прогрес- 
се. Тбилиси, 1972; Зволюционное уче¬ 
ние. т. 1. Тбилиси, 1977. 

ДАВЛЄТШИНА Хадія Лутфул- 
лівна (березень 1905, с. Хасаново, 
тепер Куйб. обл.— 5. XII 1954, 
Бірськ) — башкирська рад. пись¬ 
менниця; перша писькенниця-баш- 
кирка. Друкуватися почала 1927. 
У своїх творах показала духовне 
відродження раніше пригноблю¬ 
ваної жінки-башкирки (повість 
«Айбіке», 1930; «Збірник опові¬ 
дань», 1935). Роман «Іргіз» (вид. 
1957) — про революц. боротьбу 
башк. народу. 
Те.: Рос. перек л.— Иргиз. М., 
1961. 

ДАВНІСТЬ у праві — вста¬ 
новлений рад. законом строк, за¬ 
кінчення якого призводить до пев¬ 
них правових наслідків. В цивіль¬ 
ному праві Д.— час, передбачений 
законом для судового захисту пору¬ 
шеного права (див. Позовна дав¬ 
ність) або для виконання рішення 
суду чи ін. органу, що користу¬ 
ється правом видавати виконавчі 
документи. В кримінальному пра¬ 
ві Д. тягне за собою втрату держ. 
органами можливості притяг¬ 
нення особи, яка вчинила злочин, 
до кримінальної відповідальності 
або можливості виконання обви¬ 
нувального вироку суду. Д. вико¬ 
нання судових рішень регулюєть¬ 
ся ст. 54 Основ цивільного судо¬ 
чинства Союзу РСР і союзних 
республік (в УРСР — ст. 359 ЩІК 
УРСР). Зокрема, в справах, де 
хоч би однією з сторін є громадя¬ 
нин, рішення суду можна пред’я¬ 
вити до виконання протягом 3 ро¬ 
ків з моменту набрання ним закон¬ 
ної сили, а в усіх ін. справах — про¬ 
тягом одного року. Строки пред’яв¬ 
лення до виконання постанов ін. 
органів встановлюються відповід¬ 
ним законодавством. Д. виконання 
обвинувального вироку і Д. притяг¬ 
нення до кримінальної відпові¬ 
дальності передбачено ст. 41 і 42 
Основ кримінального законодавст¬ 
ва Союзу РСР і союзних респуб¬ 
лік (в УРСР — ст. 48 і 49 КК 
УРСР). Для Д. притягнення до кри¬ 
мінальної відповідальності вста¬ 
новлено такі строки: один рік —для 
злочинів, за які згідно з законом 
може бути призначене покарання 
не суворіше за виправні роботи 
або направлення в дисциплінар¬ 
ний батальйон; 3 роки— для злочи¬ 
нів, за які може бути призначене 
позбавлення волі на строк не біль¬ 
ший як 2 роки, заслання або вис¬ 
лання; 5 років — для злочинів, 
за які може бути призначене поз¬ 
бавлення волі на строк не біль¬ 
ший як 5 років; і 10 років — для 
злочинів, за які може бути призна¬ 
чене суворіше покарання. Перебіг 
строку Д. в усіх випадках по¬ 
чинається з дня вчинення злочину. 
Проте він зупиняється, коли особа, 
яка вчинила злочин, окривається 
від слідства або суду. Для Д. вико¬ 
нання обвинувального вироку вста¬ 
новлено такі строки, відлічуючи 
від дня набрання вироком законної 
сили: один рік — при засудженні 

до покарання, не суворішого за 
виправні роботи або направлення 
в дисциплінарний батальйон; 3 ро¬ 
ки — при засудженні до позбав¬ 
лення волі на строк, не більший 
як 2 роки, заслання або вислання; 
5 років — при засудженні до поз¬ 
бавлення волі на строк, не біль¬ 
ший як 5 років; 10 років — при 
засудженні до суворішого пока¬ 
рання. Особа не може бути при¬ 
тягнута до відповідальності і обви¬ 
нувальний вирок не може бути ви¬ 
конаний, якщо з часу вчинення зло¬ 
чину чи винесення вироку минуло 
15 років і Д. не була перервана 
вчиненням нового злочину. Пи¬ 
тання про застосування строку Д. 
до особи, що вчинила злочин, за 
який може бути призначено смерт¬ 
ну кару, чи до особи, засудженої 
до смертної кари, вирішується су¬ 
дом. Якщо суд не визнає можли¬ 
вим застосувати Д., смертна кара 
замінюється позбавленням волі. 
Правила щодо Д. в СРСР не засто¬ 
совують до злочинців, винних у 
найтяжчих злочинах проти миру 
і людяності, та до воєнних злочин¬ 
ців. 
Літ.: Ткачевский Ю. М. Давность н 
советском уголовном праве. М., 1978. 

Ф. Г. Бурчак. 

ДАВНЬОРУСЬКА ДЕРЖАВА — 
ранньофеодальна держава з цент¬ 
ром у Києві, яка в 9 — на поч. 
12 ст. існувала на території східно¬ 
слов’янських земель. Див. Київсь¬ 
ка Русь. 
ДАВУ (Оауоиі) Луї-Нікола (10^ 
1770, Анну, Бургундія — 1^1 
1823, Париж) — французький 
ьійськ. діяч, маршал (з 1804), гер¬ 
цог (з 1808), князь (з 1809). В 1788 
закінчив Паризьку військ, школу. 
Під час Великої французької ре¬ 
волюції перейшов на бік народу. 
Брав участь в експедиції до Єгип¬ 
ту (1798—99), в усіх війнах На¬ 
полеона І. Під час 4Ста днів> — 
військ, міністр Наполеона. З по¬ 
верненням до влади Бурбонів 
позбавлений чинів і титулів (по¬ 
вернуті йому 1817). З 1819 — пер 
Франції. 
ДАВУДОВА Марзія Юсуф-кизи 
[25.XI (8.ХІІ) 1901, Астрахань — 
6.1 1962, Баку] — азербайджансь¬ 
ка рад. актриса, нар. арт. СРСР 
(з 1949). Член КПРС з 1942. Сце¬ 
нічну діяльність почала 1917. З 
1920 — актриса драм, театру в Ба¬ 
ку (тепер Азерб. драм. театр ім. 
М. Азізбекова). Ролі: Севіль (одно¬ 
йменна п’єса Джабарли), Ширін 
(«Фархад і Ширін» Вургуна), Ка- 
баниха («Гроза» О. Островсько- 
го), Оксана («Загибель ескадри» 
Корнійчука), леді Макбет («Мак- 
бет» Шекспіра) та ін. Нагородже¬ 
на орденами Трудового Червоного 
Прапора, «Знак Пошани», меда¬ 
лями. Держ. премія СРСР, 1948. 
ДАГЄР (Оадиегге) Луї-Жак-Ман- 
де (18.XI 1787, Кормейз-ан-Парізі, 
Сена і Уаза — 10.VII 1851, Брі- 
сюр-Марн) — французький ху¬ 
дожник-декоратор. Винахідник 
першого способу фотографії, наз¬ 
ваного за його ім’ям дагеротипією. 
Д. розробив метод одержування 
незникаючого зображення на світ¬ 
лочутливій платівці в камері- 
обскурі. Високі художні якості 
зображення і легка техніка вико- 

ДАГЕР 

О. С. Давидов. 
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Г. М. Дави донський. 

М. Ю. Давудова. 

Ж.-Л. Давід. Автопорт¬ 
рет. 1794. Лувр. Па¬ 
риж. 
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нання забезпечили дагеротипії ве¬ 
лике поширення. Повідомлення 
про винахід Д. було опубліковано 
1839; цей рік вважається датою 
винаходу фотографії. 
«дагЕр»- — товариство фотоама¬ 
торів у Києві, яке існувало 1901— 
17. Названо ім’ям франц. вина¬ 
хідника фотографії Л.-Ж.-М. 
Дагера. Об’єднувало фотоамато¬ 
рів з усієї України. Організовувало 
доповіді, фотоекскурсії та фото¬ 
виставки, чим сприяло розвитко¬ 
ві й поширенню худож., тех. і наук, 
фотографії. В 1911 у Києві було 
відкрито перший у Росії міжнар. 
фотосалон (виставку), в якому 
взяли участь відомі вітчизняні 
(С. Лобовиков, М. Петров та ін.) 
і зарубіжні (Дюркоп, Демарші, 
Пюйо, Першейд, Сміт та ін.) фото- 
митці. Під керівництвом голови 
т-ва М. Петрова (1906—1912)чД.» 
виховав кадри визначних укр. 
творчих працівників кіно та фото¬ 
графії (Д. Демуцький, С. Шаман¬ 
ський, П. Новицький). 
ДАГЕСТАНЛЙ (справж. ім’я та 
прізв. — Ісмаїл Юсуф-огли Гад- 
жієв; н. 24. XII 1906 (6.1 1907), 
в. Зарне, тепер Кахського р-ну 
Аз. РСР) — азербайджанський ра¬ 
дянський актор, народний артист 
СРСР (з 1974). Член КПРС з 1940. 
В 1930 закінчив бакинський театр, 
технікум. З 1927 (з перервою) пра¬ 
цює в Театрі ім. М. Азізбекова. 
Ролі: Горкмаз (<Наречена вогню» 
Джабарли), Алібек (чВагіф» Вур- 
гуна), С. М. Кіров (чРанок Сходу» 
Мамедханли), Кошкін (чЛюбов 
Ярова» Треньова), Отелло (одной¬ 
менна трагедія Шекспіра), Платон 
Кречет, Стрижень (чПлатон Кре¬ 
чет», ч Загибель ескадри» Кор¬ 
нійчука). Перший на азерб. сцені 
створив образ В. І. Леніна. Зніма¬ 
ється в кіно. Нагороджений 2 ор¬ 
денами Леніна, ін. орденами, ме¬ 
далями. Державна премія СРСР, 
1948. 
ДАГЕСТАНСЬКА АВТОНОМНА 
РАДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧ¬ 
НА РЕСПУБЛІКА, Дагестан — 
у складі РРФСР, у пд.- сх. ча¬ 
стині Пн. Кавказу. Утворена 20.1 
1921. Поділяється на 39 районів, 
має 8 міст і 14 селищ міськ. типу. 
Природа. На Сх. територія Д. 
омивається Каспійським м. За ха¬ 
рактером рельєфу в Д. виділя¬ 
ють пн.— рівнинні та пд.— гірсь¬ 
кі райони. Пн. Д. зайнятий При¬ 
каспійською низовиною, більша 
частина якої лежить нижче від 
р. м. (до—28 м). На Пд. від неї— 
передгірна смуга, яка переходить 
у гірські хребти Кавказу (Андійсь¬ 
кий, Гімринський таін.). На край¬ 
ньому Пд.— хребти й масиви Бо¬ 
кового хр. (Богоський, Нукатль, 
Самурський) та пн. схили Вели¬ 
кого Кавказу з найвищою верши¬ 
ною Д.— г. Базардюзю, 4466 м. Го¬ 
ри важко доступні, розчленовані 
глибокими ущелинами (Сулакський 
каньйон, глиб, до 1800 м). Корисні 
копалини: нафта, природний газ, 
кам. вугілля, горючі сланці, торф, 
залізна, мідна, поліметалеві й рід¬ 
кісних металів руди; сірка, фос¬ 
форити, буд. матеріали; мінераль¬ 
ні джерела та лікувальні грязі. 
Клімат континентальний, пересіч¬ 
на т-ра січня на рівнині —3°, 

липня +25°І у високогірних ра¬ 
йонах відповідно— 11° і +12°. На 
Приморській рівнині клімат су¬ 
хих субтропіків. Річна кількість 
опадів — 300 мм на рівнині та 
від 550 до 800 мм — в горах. 
Гол. ріки: Терек, Сулак, Самур — 
багаті на гідроенергію. Невеликі 
прісні та солоні озера. Грунти світ¬ 
ло-каштанові, лучні, лучно-болот¬ 
ні, значні площі зайняті пісками 
і солончаками. В передгір’ях — 
каштанові, бурі, чорноземи. В го- 

В долині Казикумухського Койсу. 

рах — гірсько-лучні, гірсько-лісо¬ 
ві, чорноземні. На рівнині — зла¬ 
ково-полинова рослинність напів¬ 
пустельного типу, в дельтах рі¬ 
чок — заплавні ліси (в дельті 
Самуру — ліановий ліс). Пн. схи¬ 
ли гір зайняті лучно-степовою рос¬ 
линністю (альпійські й субаль¬ 
пійські луки), у верхів’ях рік Ан¬ 
дійського Койсу та Аварського 
Койсу — сосново-березові ліси. 
Вершини вкриті вічними снігами 
й невеликими льодовиками. 
Населення. В Д. налічується бл. 
30 народів і етногр. груп. Найчис- 
ленніші (перепис 1970; тис. чол.): 
аварці (349,3), росіяни (209,6), дар¬ 
гинці (207,8), кумики (169), лез¬ 
гини (162,7), лаки (72,2), табаса- 
рани (53,2), ногайці (21,7) тати та 
ін. Пересічна густота нас.— понад 
32 чол. на 1 км2 (1979). 39% нас. 
живе в містах. Найбільші міста: 
Махачкала, Дербент, Хасав'юрт. 
Історія. На тер. Д. поселення лю¬ 
дини відомі з часів палеоліту. В 

Махачкала. Вулиця В. І. Леніна. 

2-й пол. 1-го тис. до н. е. тер. Д. 
входила до складу Албанії Кав¬ 
казької. В 3 ст. н. е. Пд. Д. захо¬ 
пили Сасаніди, а в 4 ст. прибереж¬ 
ну смугу на Пн. від Дербента — 
гунни. В 7 ст. н. е. рівнинна части¬ 
на тер. Д. входила в Хозарський 
каганат. З 2-ї пол. 7 ст. тер. Д. за¬ 
знавала нападів арабів, які завою¬ 
вали його в 1-й пол. 8 ст. У 2-й пол. 
11 ст. частину Д. захопили сельд- 
жуки. Приблизно з кін. 12 ст. в Д. 
сформувалися держ. утворення, 
в т. ч. Аварське ханство. В 20-х 
рр. 13 ст. Д. зазнав навали монго- 
ло-татар. У 14 ст. в Д. вторгалися 
війська Тохтамиша і Тімура. З 
15 ст. Д. став об’єктом боротьби 
між Туреччиною та Іраном. У кін. 
15 ст. відновилися політ, й торг, 
зв’язки з Руссю, встановлені ще в 
10 ст. У 16—18 ст. окремі феод, 
утворення Д. перебували під про¬ 
текторатом Рос. д-ви. Приєднан¬ 
ня Д. до Росії було юридично 
оформлено Гюлістанським мир¬ 
ним договором 1813 між Росією 
та Іраном. Приєднання Д. до Ро¬ 
сії мало прогресивне значення. 
Народи Д. позбавилися загрози на¬ 
падів з боку Туреччини та Ірану; 
створилися умови для ліквідації 
політ. роздробленості; посили¬ 
лись екон. і культурні зв’язки з 
рос. народом. Колоніальна полі¬ 
тика царизму викликала стихійні 
виступи горців. У 30-х рр. 19 ст. 
під прапором мюридизму розгор¬ 
нувся антиколоніальний визволь¬ 
ний рух горців, що його з 1834 очо¬ 
лив ІПаміль. У 1860 було створено 
Дагестанську обл. З 2-ї пол. 
19 ст. в Д. почали розвиватися ка¬ 
піталістичні відносини. Під впли¬ 
вом революц. руху в Центр. Ро¬ 
сії та на Закавказзі 1904—05 ви¬ 
никли перші с.-д. групи в Петров- 
ську-Порті (тепер м. Махачкала), 
Дербенті й Темір-Хан-Шурі (те¬ 
пер м. Буйнакськ). У період рево¬ 
люції 1905—07 в Д. відбулися 
страйки залізничників, моряків, 
текстильників, а також сел. ви¬ 
ступи. В липні 1906 в Дешлагарі 
(тепер с. Сергокала) вибухнуло 
повстання 83-го Самурського пі¬ 
хотного полку, яке було приду¬ 
шено. Після Лютневої революції 
1917 виникли Ради, керівництво в 
яких захопили меншовики й есери. 
Після перемоги Великого Жовтня 
було встановлено 1 (14).XII 1917 
Рад. владу в Петровську-Порті й 
сусідніх аулах. 25.III 1918 контрре- 
волюц. сили захопили Петровськ- 
Порт. У квітні — травні 1918 Рад. 
владу в Д. було відновлено. Вліт¬ 
ку і восени 1918 на Кавказ вторг- 
лися нім., тур., а потім англ. ін¬ 
тервенти. Повстанські загони тру¬ 
дящих Д. разом з частинами Чер¬ 
воної Армії, в лавах якої билися 
сини рос., укр. та ін. народів, ге¬ 
роїчно боролися проти інтервентів 
і внутр. контрреволюції. В берез¬ 
ні 1920 Рад. владу було відновле¬ 
но на всій тер. Д. 13.XI 1920 Над¬ 
звичайний з’їзд народів Д. прого¬ 
лосив автономію Д. 20.1 1921 ство¬ 
рено Даг. АРСР у складі РРФСР. 
У роки перших п’ятирічок за допо¬ 
могою рос. та ін. народів Рад. 
Союзу сталися докорінні зміни 
в економіці Д. Здійснено індустріа¬ 
лізацію, колективізацію с. г., куль¬ 
турну революцію. В період Ве- 



ликої Вітчизн. війни народи Д. 
виявили мужність і героїзм на 
фронті і в тилу. Воїни-дагестанці 
були учасниками героїчної оборо¬ 
ни Москви, Ленінграда, Києва, 
Одеси, Севастополя, Сталінграда, 
Новоросійська, Керчі та ін. міст; 
представники народів Д. брали 
участь у партизан, русі, зокрема 
на Україні. 47 дагестанців удо¬ 
стоєно звання Героя Рад. Союзу, 
понад 25 тис. воїнів нагороджено 
орденами і медалями. В післявоєн¬ 
ні роки трудящі республіки під 
керівництвом Комуністичної пар¬ 
тії беруть активну участь у ство¬ 
ренні матеріально-тех. бази кому¬ 
нізму. Д. нагороджено орденами 
Леніна (1965), Жовтневої Револю¬ 
ції (1971), Дружби народів (1972). 

Г. Г. Гамзатов. 
Народне господарство. За роки 
Рад. влади провідне місце в струк¬ 
турі нар. г-ва республіки посіла 
пром-сть, зокрема машинобудуван¬ 
ня нафт., газова, хім. і харчова. 
Оосяг пром. продукції 1976 пере¬ 
вищив в 175 раз обсяг 1913. Ство¬ 
рено енерг. базу (Гергебільська, 
Чиркейська, Чир’юртівська ГЕС, 
будуються Міатленська та Ірганай- 
ська). В 1976 вироблено 2,3 млрд. 
кВт • год електроенергії. Видобу¬ 
вання нафти і газу на Пн. Даге¬ 
стану. Маш.-буд. підприємства 
виробляють суднові двигуни й суд¬ 
нове обладнання, електротех. ус¬ 
таткування, прилади, шліфу¬ 
вальні верстати, сепаратори та 
ін. Харч, пром-сть представле¬ 
на виноробною, рибоконсервною, 
фруктоовочеконсервною, конди¬ 
терською та ін. галузями, вироби, 
мінеральної води; легка — текст., 
зокрема вовняною, трикотажною, 
шкіряно-взуттєвою. Розвивається 
хім. пром-сть (вироби, скловолок¬ 
на, лаків і фарб тощо), пром-сть 
буд. матеріалів. Д. відомий ху- 
дож. промислами (вироби, килимів, 
інкрустація на дереві, худож. об¬ 
робка металу, гончарні вироби). 
Гол. пром. центри: Махачкала, 
Дербент, Ізбербаш, Хасав’юрт, 
Кізляр, Кізіл’юрт, Буйнакськ. У 
1977 в Д. було 306 колгоспів та 240 
радгоспів. С. г. спеціалізується на 
розведенні напівтонкорунних овець 
дагестанської породи (у 1977— 
3304 тис. овець і кіз). Розводять 
також велику рогату худобу, сви¬ 
ней, птицю. В структурі с.-г. угідь 
переважають пасовища. Посівна 
пл. 1977 становила 414 тис. га. Ви¬ 
рощують зернові (пшениця, рис), 
кормові й тех. культури, картоплю 
та овочі. Виноградарство та садів¬ 
ництво. Д.— район курортного 
г-ва й туризму (осн. курорт — 
Талгі). Залізнична і автомоб. ма¬ 
гістралі Москва — Баку. Розвину- 

Отара овець на гірському пасовищі. 

тий авіац., трубопровідний і мор. 
транспорт. К. П. Сергєєва. 
Культура. До Великої Жовтн. со- 
ціалістич. революції письменних 
у Д. було не більш як 3%. За роки 
Рад. влади відбулася культур, ре¬ 
волюція. Навчання проводиться 
аварською, даргинською, кумиць¬ 
кою, лезгинською, лакською, таба- 
саранською, азерб., ногайською та 
рос. мовами. В 1977/78 навч. р. у 
загальноосв. школах усіх видів на¬ 
лічувалося 442,2 тис. учнів, у 28 

А. Н. Шарипов. Балхарки. З циклу 
чДагестанські мотиви». Ліногравюра. 
1965. 

серед, спец. навч. закладах — 
26,6 тис., у 11 профес.-тех. уч-щах 
—5,3тис., у 5вузах — 24,1 тис. сту¬ 
дентів. Найбільші вузи: Дагестан¬ 
ський університет імені В. І. Ле¬ 
ніна, політех. і мед. ін-ти. В респуб¬ 
ліці — Дагестанський філіал АН 
СРСР, н.-д. ін-ти с. г., харч, 
пром-сті, Дагестанське відділення 
н.-д. ін-ту рибного г-ва тощо, в 
яких налічується 1329 наук, пра¬ 
цівників. 
У Д. 1603 масові б-ки, 1179 клубних 
закладів, 1067 кіноустановок, 7 
театрів, 8 музеїв (краєзнавчий та 
образотворчих мистецтв у Махач¬ 
калі, будинок-музей С. Стальсько- 
го в с. Ашага-Стал). У 1977 в 
Д. видано 326 книг і брошур ти¬ 
ражем 1695,2 тис. прим., виходило 
14 періодичних видань (без газет) 
річним тиражем 1393 тис. прим., 
61 газета разовим тиражем 435 
тис. прим., у т. ч. -«Комуніст» лез¬ 
гинською мовою, чБаараб байрах» 
(ч Червоний прапор») аварською мо¬ 
вою, чЛенін йолу» (чЛенінський 
шлях») кумицькою мовою, чЛеніна 
байрах» (чЛенінський прапор») 
даргинською мовою, чДагестанская 
правда» й чКомсомолец Дагеста- 
на», журнали місцевими мовами. 
Респ. радіомовлення й телебачен¬ 
ня лезгинською, аварською, дар¬ 
гинською, кумицькою, лакською 
та рос. мовами. Телецентр у Ма¬ 
хачкалі. 
Дагестанська л-ра — багатонац. 
л-ра народів, які населяють Даг. 
АРСР. Розвивається аварською, 
кумицькою, даргинською, лаксь¬ 
кою, лезгинською, табасаранською, 
ногайською, татською мовами. Ви¬ 
никла на фольклорній основі. 
Дореволюц. л-ра представлена іме¬ 
нами поетів — кумицького Ірчі Ка- 
зака, лезгинського Єтіма Еміна, 
даргинського Омарла Батирая, 
аварського Махмуда з Кохаб- 
Росо. Нац. л-ри в Дагестані роз¬ 
квітли після перемоги Великої 
Жовтн. соціалістич. революції. Ви¬ 
никли нові жанри — роман, по¬ 
вість, драма. В 30-і рр. утвердився 

соціалістичний реалізм. Значний 
вклад у його розвиток внесли пое¬ 
ти — лезгинський С. Стальський, 
аварський Г. Цадаса, кумицький 
А. Магомедов, лакські А. Гафуров, 
Е. Капіев та ін. Серед сучас. пое¬ 
тів — аварські Р. Гамзатов, Ф. 
Алієва, кумицькі А. Аджієв, А. В. 
Сулейманов, лакський Ю. Хаппа- 
лаєв, татський письменник X. 
Авшалумов та ін. У Дагестані вида¬ 
но переклади творів Т. Шевченка, 
І. Франка, Лесі Українки, П. Ти¬ 
чини, О. Корнійчука, О. Гончара 
та ін. В перекладі укр. мовою вий¬ 
шли твори С. Стальського, Г. Ца- 
даси, Р. Гамзатова та ін. Спілка 
письменників з 1934. 
На тер. Д. збереглися старод. архіт. 
пам’ятки — стіни й фортеці Дер- 
бентської оборонної системи (6 ст.), 
комплекс Джума-мечеті (8—14 ст.), 
лазні (17—18 ст.), ханський мав¬ 
золей (1787—88) у Дербенті. За 
середньовіччя в Д. виникли своє¬ 
рідні поселення — аули з тера¬ 
соподібною забудовою (Кубачі, 
Чох, Тидиб та ін.). Нар. житло 
дагестанців — прямокутне в пла¬ 
ні, з кам’яними стінами, плеска¬ 
тим дахом, дерев’яним перекрит¬ 
тям, часто декороване різьблен¬ 
ням на камені й дереві. В 19 ст. 
позначився вплив рос. архітекту¬ 
ри: створювалися будівлі в стилі 
класицизму (гауптвахта в Дер¬ 
бенті), фортеці (в с. Ахти, форте¬ 
ця Бурная), будувалися міста 
(Петровськ-Порт, тепер Махачка¬ 
ла). За рад. часу виросли но¬ 
ві пром. міста (Каспійськ, Ізбер- 
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УНІВЕРСИТЕТ 

Дагестанська АРСР. 
Б. Курбанова. Глечик. 
Глина, розпис. 1970. 

Дагестанська АРСР. 
М. М. Кулієв. Скринь¬ 
ка. Срібло, латунь, за¬ 
лізо, гравірування, 
чернь, насічка сріблом 
на залізі. 1968. 

Дагестанська АРСР. 
Га7іР- Рінчино. Сім’я. 

Дагестанська АРСР. 
П. 1. Кусков. Портрет 
поета Расула Гамза- 
това. Дерево. 1967. 

баш) і робітничі с-ща (Ачису, Су- 
лак та ін.). Серед кращих спо¬ 
руд — Дагестанський ун-т і мед. 
ін-т, Будинок Уряду (всі — арх. 
А. Алхазов), готель «Дагестан» 
(арх. Г. Грімм), драм, театр (арх. 
Г. Мовчан та ін.), усі — в Махач¬ 
калі. 
На території Даг. АРСР зберегли¬ 
ся кераміка періоду енеоліту, на- 
скельні зображення часів брон¬ 
зи; статуетки. До 6—10 ст. нале¬ 
жать кам’яні зображення левів, 
барсів, ювелірні вироби. З 11 ст. 
в аулі Кубачі почали виготовляти 
бронзові посудини, прикрашені 
гравірованими сюжетними сцен¬ 
ками. Пізніше, з посиленням впли¬ 
ву ісламу, в декорі металевих і ке¬ 
рамічних посудин почав переважа¬ 
ти геом. і рослинний орнамент. За 
рад. часів розвиваються всі тради¬ 
ційні види декоративно-ужитко¬ 
вого мистецтва. Широко розвину¬ 
те килимарство. Серед відомих 
майстрів нар. мистецтва: А. М. 
Абдурахманов, І. А. Абдулаєв, 
Г. М. Магомедов. Виникли стан¬ 
ковий живопис (М. А. Джемал, 
X. М. Курбанов), скульптура 
(X. Н. Аскар-Сариджа, А. М. Ягу- 
даєв), графіка (С. М. Салаватов, 
К. А. Мурзабеков). У 1959 в Даг. 
АРСР відкрито Худож.-промис¬ 
лове уч-ще ім. М. Джемала. 
Музика Д. характеризується ба¬ 
гатством тем і жанрів, ладово-ін¬ 
тонаційних зворотів і ритміки. 
В муз.-поетичній творчості наро¬ 
дів Д. поширений героїчний епос, 
обрядові, побутові, трудові, любов¬ 
но-ліричні та ін. жанри. Танц. 
музика відзначається мелодійною 
яскравістю, ритмічною гостротою, 
різноманітністю форм (лезгинка, 
танці різних народностей). Муз. 
інструменти: духові — зурна, ду¬ 
ду к, балабан, кшул; струнно- 
щипкові — агач-кумуз, тамур; 
смичкові — кеманча, чагана; одно¬ 
рядна гармоніка; ударні — гавал 
та ін. За Рад. влади розвивається 
профес. муз. мистецтво. Серед 
композиторів — Г. Гасанов (перша 
даг. опера «Хочбар», 1937), С. Ага- 
бабов, Н. Дагіров, С. Керімов, М. 
Кажлаєв, ПІ. Чалаєв; виконавців: 
співачки — нар. арт. Даг. АРСР 
П. Нуцалова, А. Ібрагімова, нар. 
арт. РРФСР Р. Гаджієва; інстру¬ 
менталістів — засл. арт. РРФСР 
У. Абубакаров, засл. арт. Даг. 
АРСР К. Магомедов. Муз. колек¬ 
тиви та організації: симф. оркестр 
(засн. 1932), оркестр нар. інстру¬ 
ментів (засн. 1937), ансамбль піс¬ 
ні й танцю народів Д. (засн. 1935; 
гастролював на Україні, востан¬ 
нє 1975), філармонія. 
Театр Д. бере початок у численних 
старод. обрядах, іграх і нар. свя¬ 
тах народів Д. Здавна відоме мист. 
«пехлеванів» (акробатів, канато¬ 
хідців, жонглерів, «домбаїв» — 
нар. коміків). У 1908—16 виникли 
аматорські театр, гуртки в аулах. 
Перша нац. п’єса — -«Лудильники» 
Г. Саїдова. В 1918—20 драм, гурт¬ 
ки ставили п’єси 3. Батирмурзає- 
ва. Профес. театр Д. створено 
після встановлення Рад. влади. 
В 1930 в Махачкалі засн. Кумиць¬ 
кий муз.-драм, театр ім. А. Салава- 
това, 1935 в Кумуху — Лакський 
драм, театр ім. Е. Капієва, в Дер- 
бенті — Лезгинський драм. те¬ 

атр ім. С. Стальського, в Буй- 
накську — Аварський муз.-драм, 
театр ім. Г. Цадаси. В республіці 
працюють також: Рос. драм, театр 
ім. М. Горького (засн. 1924), Театр 
ляльок (засн. 1943), обидва — в 
Махачкалі, та ін. Драматурги — А. 
Салаватов, Р. Фатуєв, М. Алієв, 
Г. Рустамов, А. Аджаматов, А. 
Курбанов, Р. Гамзатов, М. Сулі- 
манов та ін. Серед театр, діячів — 
нар. арт. СРСР Б. Мурадова, нар. 
арт. РРФСР X. Магомедова, 3. 
Набієва, А. Курумов, М. Кухма- 
зов, нар. арт. Даг. АРСР Ш. Аб- 
дуллаєв, М. Абдулхаліков, Т. Гад- 
жієв, Ш. Кухмазова, А. Магаєв 
та ін. В Д. здавна розвинуте цир¬ 
кове мист. Відома група акробатів 
і канатохідців «Цовкра» під керів¬ 
ництвом нар. арт. РРФСР Т. Аба- 
карова і Я. Гаджикурбанова (1936 
закінчили Київ, циркову майстер¬ 
ню). Г. Г. Ханмурзаєв (література). 
Літ.: Ленін В. 1. Товаришам комуні¬ 
стам Азербайджану, Грузії, Вірменії, 
Дагестану, Горської Республіки. Пов¬ 
не зібрання творів, т. 43; История 
Дагестана, т. —і. М., 1967 — 69; 
Гаджиев В. Г. Роль России в исто- 
рии Дагестана. М., 1965; Даниялов 
А. Д. Стройтельство социализма в 
Дагестане. 1921 —19*40 гг. М., 1975; 
Советский Союз. Европейский Юго- 
Восток. М., 1968; Советскому Да¬ 
гестану 50 лет. Махачкала, 1971; Сер- 
геева К. П. Население Дагестана. 
Махачкала, 1973; Зффективность 
се льскохозяйственного производства. 
Махачкала, 1974; История дагестан- 
ской советской литературьі, т. 1—2. 
Махачкала, 1967; Воиросьі дагестанс- 
кой литературьі, ч. 1 — 2. Махачкала, 
1969—73; Искусство Дагестана. Ма¬ 
хачкала, 1965; Якубов М. А. Очер- 
ки истории дагестанской советской 
музьїки, т. 1. Махачкала, 1974. 
ДАГЕСТАНСЬКИЙ універси¬ 
тет імені В. І. Леніна — вищий 
навчальний заклад Міністерства 
вищої і середньої спеціальної осві¬ 
ти РРФСР. Засн. 1957 в Махачка¬ 
лі на базі Дагестан, пед. ін-ту ім. 
С. Стальського. В ун-ті 10 ф-тів: 
істор., філол., фіз., матем., хім., 
біол., іноземних мов, екон., юрид., 
рад. торгівлі. Є вечірнє, заочне й 
підготовче відділення, аспірантура. 
При ун-ті працюють н.-д. ін-т фоль¬ 
клору і л-ри, проблемна лабора¬ 
торія по нейрохімії, бот. сад, іс¬ 
тор.- етнографічний та біол. му¬ 
зеї, б-ка (800 тис. одиниць збері¬ 
гання). В 1977/78 навч. році 
в ун-ті налічувалося бл. 7 тис. сту¬ 
дентів. За роки існування вуз під¬ 
готував 14 311 спеціалістів. Видає 
збірники наук, праць (з 1958). 

С. Л. Абдулгамідов. 

ДАГЕСТАНСЬКИЙ ФІЛІАЛ ан 
СРСР. Створено 1949 в Махач- 
калі на основі Дагестанської н.-д. 
бази АН СРСР (засн. 1946). У 
складі філіалу — ін-ти фізики, 
історії, мови й л-ри, геології, ЕІД- 

діли біології та економіки. Наук, 
керівництво установами філіалу 
здійснюють відповідні відділення 
АН СРСР, адміністративне — 
Президія філіалу, що обирається 
Загальними зборами АН СРСР 
строком на 4 роки. Р.м. Пелих 
ДАГЕСТАНСЬКІ МбВИ — гру¬ 
па кавказьких (іберійсько-кавказь¬ 
ких) мов. Говорять ними народ¬ 
ності, які живуть переважно в Даг. 
АРСР, Аз. РСР, Груз. РСР і Чеч.- 
Інгуш. АРСР. Д. м. поділяють на 
підгрупи: аваро-андо-цезьку (авар¬ 

ська, андійська, каратинська, цезь- 
ка, або дідойська, та ін. мови), 
лезгинську (лезгинська, табасаран- 
ська, рутульська, хіналузька та ін. 
мови), лакську й даргинську. Для 
більшості Д. м. характерні такі 
риси: у фонетиці — наявність ла¬ 
теральних, увулярних, абруптив- 
них та ін. приголосних; у морфо¬ 
логії — іменні класи, складна си¬ 
стема відмінків; у синтаксисі — 
ергативна конструкція речення. 
Писемними з Д. м. є аварська, 
лакська, даргинська, лезгинська, 
табасаранська. Писемність Д. м. 
створено за рад. часу (хоч зачатки 
її деякими з цих мов були й рані¬ 
ше). Розвивалася на основі араб, 
алфавіту, 1928 — 38 — латинсь¬ 
кого, а з 1938 — на базі рос. 
алфавіту. 
Літ.: Дагестанские язьїки. В кн.: Язьі- 
ки народов СССР, т. 4. М., 1967. 
ДАГОМЕЯ — колишня (до 1975) 
назва держави Бенін. 
ДАДАТЗМ (франц. сіасіаізте, від 
Засіа — дерев’яний коник; пере¬ 
носно — безладний дитячий ле¬ 
пет) — модерністична літ.- худож¬ 
ня течія 1916—22 (переважно у 
Швейцарії та Німеччині, частково 
у США); відзначалася демонстра¬ 
тивним антиестетизмом своєї тео¬ 
рії й практики. Методи представ¬ 
ників Д. зводилися до різних 
скандальних вихваток (абсурдних 
сполучень слів та звуків, комбі¬ 
націй випадкових предметів або 
наклейок у дусі колажу тощо), 
покликаних, нібито, висловлювати 
«абсолютну свободу творчості». 
Окремо стояла берлінська група 
«політичних дадаїстів», твори яких 
набули характеру анархічного 
протесту проти мілітаризму та 
буржуазного ладу. Згодом деякі 
з них порвали з безідейністю і 
стали на позиції революц. мист-ва 

(Ж. Грос, Д. Хартфілд). Д. послу¬ 
жив одним з імпульсів для розвит¬ 
ку крайніх форм авангардизму— 
сюрреалізму, а пізніше поп-арту 
й концептуального мистецтва. 
Літ.: Каптерева Т. Дадаизм и сюрреа- 
лизм В кн.: Модернизм. М., 1973. 
ДАДАШЕВ Садих Алекпер-огли 
[2 (15). IV 1905, Баку — 24.ХІІ 
1946, Москва] — азербайджансь¬ 
кий рад. архітектор, історик ар¬ 
хітектури, академік АН Азерб. 
РСР (з 1945). В 1929 закінчив Аз. 
політех. ін-т у Баку. Архіт. твори 
(у співавт. з М. А. Усейновим): 
кінотеатр «Нізамі» (1934), М-во 
харч, пром-сті (1937—39), консер¬ 
ваторія (1937—39), будинок ЦК КП 
й Ради Міністрів Аз. РСР (1938— 
41), Музей ім. Нізамі (ЗО—40-і 
рр.; іл. див. на окремому аркуші 
до ст. Азербайджанська Радянсь¬ 
ка Соціалістична Республіка, 
т. 1, с. 224—225), усі — в Ба¬ 
ку. Павільйон Аз. РСР на 
ВСГВ у Москві (1939). Д.— автор 
(з Усейновим) досліджень з архі¬ 
тектури дореволюц. і рад. Азер¬ 
байджану. Нагороджений орде¬ 
нами Леніна, Трудового Червоного 
Прапора, медалями. Держ. пре¬ 
мія СРСР, 1941. 
Літ.: Касим-Заде 3. А., Яра лов 
Ю. С. Дадашев. Усейнов. М., 1951. 
ДАДЕНКбВ Микола Федорович 
[З (І5).ІУ 1885, м. Вятка, тепер 
м. Кіров — 19.1 1955, Київ] — 
український рад. педагог і вчений. 
У 1910 закінчив Ніжинський істор.- 
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філологічний ін-т. У 1910—19 вчи¬ 
телював, 1919—27 викладав пе¬ 
дагогіку у Фребелівському жіно¬ 
чому педагогічному інституті. В 
1927—44 — професор Дніпроп., 
Ніжин., Київ., Кутаїського пед. 
ін-тів. З 1944 очолював відділ істо¬ 
рії педагогіки н.-д. ін-ту педагогі¬ 
ки УРСР і кафедру педагогіки 
Київ. пед. ін-ту. Д.— автор праць 
з історії педагогіки, естетичного 
виховання, зокрема«Життя, діяль¬ 
ність і педагогічні ідеї А. С. Мака- 
ренка» (1949), -«Історія педагогі¬ 
ки» (1947). Нагороджений орде¬ 
ном Трудового Червоного Прапора, 
медалями. 
ДАДЕНКбВ Юрій Миколайович 
[н. 15 (28).Х 1911, м. Лубни, тепер 
Полтав. обл. ] — український рад. 
вчений у галузі гідравліки, чл.-кор. 
АН УРСР (з 1961). Син М. Ф. Да- 
денкова. Член КПРС з 1939. Після 
закінчення (1933) Харків, авто- 
моб.-дорожнього ін-ту викладав у 
ньому. Учасник Великої Вітчизн. 
війни. В 1944—59 працював у Київ, 
автомоб.-дорожньому інституті. В 
1960—73 — міністр вищої і серед¬ 
ньої спец, освіти УРСР. З 1973 — 
проф. Київ, автомоб.-дорожнього 
ін-ту. Осн. праці з гідравліки від¬ 
критих річищ, розрахунку отво¬ 
рів малих мостів і дорожніх труб. 
Нагороджений орденами Леніна, 
Жовтневої Революції, ін. ордена¬ 
ми, медалями. 
дадіАні Шалва Миколайович 
[9 (21).У 1874, м. Зестафоні у Зх. 
Грузії — 15.ІІІ 1959, Тбілісі] — 
грузинський рад. письменник і 
театральний діяч. Нар. артист 
Груз. РСР (з 1923). Член КПРС з 
1945. З 1893 по 1923 — актор і 
режисер груз. театру. В 1892 ви¬ 
ступив як поет (зб. віршів «Іскра»). 
В п’єсах дожовтн. періоду порушу¬ 
вав гострі соціальні проблеми. 
Автор оптимістичної трагедії «Тет- 
нульд» (1929), історико-революц. 
драми «З іскри» (1937), істор. рома¬ 
нів «Юрій Боголюбський» (1926), 
«Сім’я Гвіргвіліані» (1956), лібрет- 
то опер, літ.-критичних статей і 
театрознавчих праць. Брав участь 
у відзначенні ювілеїв Д. Гурамі- 
швілі, І. Франка на Україні. 
П’єси «Тетнульд» та «З іскри» 
поставлені на сцені укр. театрів. 
Нагороджений орденом Леніна, ін. 
орденами, медалями. 
Те.: Укр. перек л.— 3 іскри. К.. 
1951; Ульчі. К., 1951 [у співавт.]; 
Франко нам близький і дорогий. В 
кн.: Вінок Івану Франкові. К., 1957; 
Уривок із драми «Руставелі». В кн.: 
Тичина П. Твори, т. 4. К., 1962; Зань- 
ковецька в Грузії. В кн.: Вінок спога¬ 
дів про Заньковецьку. К., 1950; Рос. 
перекл,- Юрий Боголюбский. Тби- 
лиси, 1951; Семья Гвиргвилиани. Тби- 
лиси, 1974. 
Літ.: Цицишвили Г. Ш. Шалва Дади- 
ани. Тбилиси, 1977. 

ДАДУ (Оасіоо) Юсуф-Мохамед 
(н. 5. IX 1909, м. Крюгерсдорп, 
Трансвааль) — діяч комуністич¬ 
ного і нац.-визвольного руху Пд.- 
Афр. Республіки. З 1937 — член 
Пд.-Афр. компартії (ПАКП, до 
1953 — Комуністична партія Пд. 
Африки). В 1924—27 навчався в 
Алігархському (Індія), 1929—36 — 
в Лондон, та Едінбурзькому ун-тах. 
З 1939 — член ЦК ПАКП. В 1959— 
62 і з вересня 1972 — голова 
ПАКП. З 1969 — віце-голова Ре- 

волюц. ради Афр. нац. конгресу 
Пд. Африки (АНК). 

О. А. Макарсв. 
ДАДЬЄ (Пасііе) Бернар-Буа (н. 
1916, Асіні) — письменник і політ, 
діяч Берега Слонової Кості. Пише 
франц. мовою. З 1947 — один з 
керівників партії Демократичне 
об’єднання Африки. В 1949 за¬ 
арештований. В ув’язненні створив 
зб. політ, віршів «Африка на повен 
зріст» (вид. 1950). Автор автобіо¬ 
графічного роману «Клемб’є» 
(1956), романів «Негр у Парижі» 
(1959), «Нью-Йоркський господар» 
(1964), «Місто, де ніщо не вмирає» 
(1967); збірок поезій «Череда днів» 
(1956), «Легенди і поеми» (1966), 
«Люди всіх континентів» (1967) 
тощо. Провідною у творчості Д. 
є тема братерства народів. 
Те.: Укр. перек л.— Клемб’є. К., 
1962. В. К. Кухалагивілі. 
Д АЖ БОГ — у слов’янській міфо¬ 
логії бог Сонця, світла й вогню, 
син Сварога. Пізніше вважався 
богом жнив, добра й достатку. 
Згадки про Д. є в руських літопи¬ 
сах (найдавніша—980). У «Слові о 
полку Ігоревім» давньоруськ. на¬ 
род названо Дажбоговим онуком. 
даТті-кАнге — фінансово-моно¬ 
полістична група в Японії, що 
об’єдналася навколо найбільшого 
в країні банку Даїті. Під сучас. 
назвою існує з 1971 після об’єд¬ 
нання банків Даїті і Ніппон Канге. 
Активи Д.—К. становлять понад 
39 млрд. дол. (1976). У фін.-моно¬ 
полістичну групу, крім банку Д.— 
К., входять торг, монополії Іто- 
тю седзі і Канемацу — Госе, а та¬ 
кож пром. монополії Сібудзава, 
Кавасакі, Судзукі, Фурукава 
тощо. Група Д.—К. контролює сот¬ 
ні підприємств машинобудування, 
зокрема суднобудування, електро- 
і радіотехніки та ін., металургії, 
хім., текст., харчосмак. пром-сті. 

В. А. Колибанов. 
ДАМКА, дейка (англ. біке, бу- 
ке — загата, перешкода) — плас¬ 
топодібне магматичне тіло, обме- 
жоване більш-менш паралельними 
площинами. Утворюються Д. при 
заповненні магмою вертикальних 
або похилих тріщин земної кори. 
В СРСР є на Уралі, в Сибіру, в 
УРСР (у Карпатах та на Крим, 
п-ові). Іноді Д. є розшуковою озна¬ 
кою корисних копалин (золота, 
поліметалів тощо). 
ДАЙМЛЕР (Е)аіт1ег) Готліб 
(17. III 1834, Шорндорф, тепер 
земля Баден-Вюртемберг — 6. III 
1900, Каннштатт, тепер у складі 
м. Штутгарта, ФРН) — німець¬ 
кий інженер-винахідник і підпри¬ 
ємець. Директор (з 1872) з-ду га¬ 
зових двигунів у Кельні, на яко¬ 
му сконструював швидкохідний 
(800 об/хв) 4-тактний легкий бен¬ 
зиновий двигун. Запатентував 
(1885) встановлення двигуна на 
автомобілі, човні й мотоциклі. 
Організував (1880) у Каннштат- 
ті «Акціонерне товариство двигу¬ 
нів Даймлер», яке стало великим 
автомобілебудівним підприємст- 
воми («Даймлер-Бенц», ФРН). 
ДАЙЦ Йосип Абрамович (16.VIII 
1897, м. Генічеськ — 29.XII 1954, 
Харків) — український рад. гра¬ 
фік. У 1921—29 навчався в Хар¬ 
ків. худож. ін-ті у І. Падалки та 
О. Маренкова. Був членом АРМУ 

(1929—32). Автор ілюстрацій до 
книжок—«Народжується місто» 
О. Копиленка (1934), «Жаке- 
рія» П. Меріме, «Вогонь» А. Бар- 
бюса (обидві — 1936), «Командарм 
Фрунзе» Н. Рибака (1937), до 
казок Г.-Х. Андерсена (1946), до 
книжки «Облога ночі» П. Панча 
(1951); серії офортів—«Відбудо¬ 
ва» (1945—47) та ін. Викладав у 
Харків, худож. ін-ті, професор (з 
1947). 
Літ.: Йосип Абрамович Дайц. Каталог 
виставки творів. X., 1969. 

ДАЙ ЦЗІНЬ, Вень-Цзінь (псевд. 
Цзін-ань, Юй-цюань, Шань-жень; 
1388, Цяньтан — 1462) — китай¬ 
ський живописець. Засновник 
чжецзянської школи пейзажного 
живопису (чже-пай). Твори: «За 
рибною ловлею на березі річки' 
Вей», «Стежечка у засніжених ске¬ 
лях» та ін. Д. Ц. вважають ав¬ 
тором сувоїв «Три старики», «Ри¬ 
балки», «Місячне світло», що збе¬ 
рігаються в Київ, музеї зх. та сх. 
мистецтга. 
ДАЙ ЧЖЕНЬ (19.1 1723 — 1.УИ 
1777) — китайський філософ-ма- 
теріаліст, учений і просвітитель. 
Виступав з критикою неоконфуці- 
анства. Доводив, що в світі є лише 
«вічна природа», все інше — різні 
прояви її існування. За Д. Ч., 
матеріальна субстанція природи 
(ці) перебуває в безперервному 
процесі змін і постійно породжує 
нове життя. Зміни всіх речей і 
явищ підпорядковані природній 
необхідності (дао). Дух (свідо¬ 
мість) має природне походження, 
він «народжується з найтоншої 
матерії». Д. Ч. відстоював мате¬ 
ріалістичне положення про досвід¬ 
не походження всіх знань. У по¬ 
глядах на суспільство Д. Ч. був 
ідеалістом. Як і європейські про¬ 
світителі 18 ст., він вважав, що 
шлях до визволення народу від 
соціального гноблення лежить че¬ 
рез самоосвіту і подолання реліг. 
забобонів. Автор праць з філосо¬ 
фії, математики, астрономії, лінг¬ 
вістики та історії. 
ДАКАР — столиця Сенегалу. Ве¬ 
ликий порт на узбережжі Атлан¬ 
тичного ок., на п-ові Зелений Мис, 
залізнична станція, міжнар. аеро¬ 
порт (Йоф). 798,7 тис. ж. (1976, з 
передмістями). Д. засн. 1857 як 
франц. форт. З 1895 — у складі 
франц. колонії Сенегал. У 1904— 
59 — адм. центр Франц. Захід¬ 
ної Африки. Під час 2-ї світової 
війни був важливою мор. базою 
англо-амер. військ і одним з опор¬ 
них пунктів руху «Франція, що 
бореться». З 1960 — столиця Рес¬ 
публіки Сенегал. Д.— основний 
пром. і торг.-фінанс. центр країни. 
Підприємства по переробці с.-г. 
продукції — олійницькі (вироби, 
арахісової олії), пивоварні, тю¬ 
тюнові, текст, та ін. Рибоконсерв¬ 
ні ф-ки. Нафтопереробний та цем. 
з-ди. Суднобудування й судно¬ 
ремонт. ТЕС. У Д.— ун-т (при 
ун-ті — Фундаментальний ін-т 
Чорної Африки), політех. ін-т, 
н.-д. пастерівський ін-т, історич. 
та ін. музеї; театр. 
дАки — група пн.-фракійських 
племен. У давнину жили на тер. 
сучас. Трансільванії. Осн. занят¬ 
тя — землеробство і скотарство. 
В 1 ст. н. е. разом з гетами ство- 

ДАКИ 

Й. А. Дайц. Ілюстрація 
до книги А. Барбюса 
«Вогонь». 1937. 
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рили д-ву, до якої, можливо, ввій¬ 
шли сармати. Протягом 1 ст. до 
н. е.— 1 ст. н. е. римляни здійсни¬ 
ли ряд походів проти Д., внаслідок 
яких Д. 106 втратили незалежність, 
їхню країну було перетворено на 
рим. провінцію Дакію. Частина 
Д. переселилась у Карпати. 
дАкка — столиця держави Банг¬ 
ладеш. Розташована на р. Бурхі- 
Ганга. Важливий трансп. вузол. 
Міжнар. аеропорт. Понад 1,7 млн. 
ж. (1977). Д.— одне з найдавні¬ 
ших міст Бенгалії, 1608—1717 — 
її столиця. В 17—18 ст.— відо¬ 
мий центр ремесла і торгівлі. На 
поч. 20 ст. Д. стала осередком нац.- 
визвольного руху проти англ. коло¬ 
нізаторів. Після утворення Паки¬ 
стану (1947) Д.— адм. центр Сх. 
Пакистану (Сх. Бенгалії). З груд¬ 
ня 1971 — столиця Нар. Респуб¬ 
ліки Бангладеш. Розвинута бавов¬ 
няна, джутова, харч, пром-сть, 
хім., металообр., маш.-буд. під¬ 
приємства. Виготовлення виробів 
із скла і шкіри. Д.— центр старо¬ 
винних ремесел (виготовлення мус¬ 
ліну, філігранна робота на сріблі 
та ін.). Університет, інженерно- 
технологічний, політех., текст., 
мед. ін-ти та ін. вузи. Ряд н.-д. 
ін-тів, зокрема джуту, розвитку 
економіки. Бенгальська академія 
л-ри і мови, ін-т мистецтв. Нац. 
б-ка, міський музей, музей чБал- 
да> (худож. і археол. колекції). 
Архіт. пам’ятки: фортеця Лал- 
Багх з мавзолеєм Бібі Парі, 
мечеть Сат Гумбад, Великий ри¬ 
нок (всі 17 ст.), < Зоряна мечеть> 
(18 ст.), будівлі 19 ст. у стилі піз- 
ньомонгольської архітектури й нео¬ 
класики. Серед споруд 20 ст.— 
ун-т, ін-т мистецтв, Нац. б-ка, ста¬ 
діон, новий адм. і культур, центр 
Д. (з 1964, арх. Л. Кан). 
ДАКбТА — група індіанських 
племен Пн. Америки. Говорять мо¬ 
вами сіу мовної групи хока-сіу. В 
16 ст. жили в районі Великих озер, 
у 17 ст. їх відтіснили племена од- 
жибве на Зх., у степову зону. В 
2-й пол. 19 ст. землі Д. захопили 
європ. колонізатори, племена Д. бу¬ 
ли насильно поселені в резерваціях 
штатів Пд. й Пн. Дакота та Небрас- 
ка. Сучас. чисельність — бл. 45 
тис. чол. (1975, оцінка). 
ДАКТИЛОГРАФІЯ (від грец. 
бахпАод — палець і урафсо — пи¬ 
шу) — письмо пальцем на будь- 
якій зручній для письма площині; 
допоміжний засіб спілкування 
письменної людини з глухим або 
сліпоглухонімим співрозмовником 
без використання спец, засобів — 
дактилології, Брайля шрифту, 

жестів та ін. При спілкуванні зі 
сліпоглухонімим співрозмовник 
пише пальцем на його долоні зви¬ 
чайними літерами. Якщо у пись¬ 
менного сліпоглухонімого не розви¬ 
нуте усне мовлення, то він також 
пише співрозмовникові або на його 
долоні, або на будь-якій площині 
(на обкладинці книжки, на по¬ 
верхні стола та ін.). 
ДАКТИЛОЛОГІЯ (від грец. бах- 
толод — палець і Хоуод — слово) 
— своєрідна форма мовлення, що 
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базується на використанні паль¬ 
ців рук. Кожній букві відповідає 
певне положення пальців руки. 
Система Д. буває одноручною й 
дворучною (перша зручніша). Д. 
допомагає глухим і сліпоглухим 
легше і швидше оволодівати сло¬ 
весною мовою та користуватися 
нею. Глухонімі сприймають дак- 
тильні знаки зором, а сліпоглу¬ 
хі — дотиком. В рад. дитячих 
садках та поч. класах шкіл для 
глухих дітей Д. використовують 
як осн. засіб навчання, а в старших 
класах цих шкіл — як допоміж¬ 
ний. При навчанні сліпоглухо¬ 
німих Д.— єдиний засіб спілку¬ 
вання. 
ДАКТИЛОСКОПГя (від грец. 
бантоХое — палець і онояесо — роз- 
глядаю) — розділ криміналісти¬ 
ки, що вивчає сліди узорів шкіри 
долонної поверхні рук (на ре¬ 
чах, папері, меблях тощо) з метою 
ідентифікації особи. Індивідуаль¬ 
ність і незмінність папілярних лі¬ 
ній, що утворюють неповторний 
рельєфний малюнок на пальцях і 
долонях, дають змогу за допомо¬ 
гою дактилоскопічного обліку 
(див. Кримінальна реєстрація) 
встановити особу злочинця, якщо 
він був раніше зареєстрований, або 
факт причетності особи до злочи 
ну. З цією метою Д. розробляє 
науково-технічні засоби й методи 
збирання та досліджування слідів 
рук, а також спец, системи класи¬ 
фікації й автоматичного пошуку 
слідів узорів або відбитків паль¬ 
ців осіб, які були зареєстровані. 
Ототожнювання особи по слідах 
пор, що містяться на папілярах, 
наз. пороскопією, а по слідах 
крайового рельєфу окремих папі- 
лярів — еджеоскопією. 
Літ.: Данилевський Г. Дактилоскопія. 
К., 1934; Фокина А. А. Идентифика- 
ция личности по папиллярньїм узо¬ 
рам рук с применением математичес- 
ких методов исследования. К., 1973. 

М. Я. Сегай. 

ДАКТИЛЬ (грец. бахтіАод,букв.— 
палець) — 1) Антична трискладо¬ 
ва стопа з довгим першим складом 
(уїЛШ). 2) В силабо-тонічному 
віршуванні трискладова стопа з на¬ 
голосом на першому складі (СіДІ) 
Напр.: < Арміє наша, народу ди¬ 
тино, щйре народне спасибі тобї!> 
(М. Рильський). В укр. поезії Д. 
утвердився в 2-й пол. 19 ст. 
ДАЛАДЬ€ (Оаіасііег) Едуар 
(18. VI 1884, Карпантра — 11.X 
1970, Париж) — французький по¬ 
літ. і держ. діяч. У 1927—31, 
1935—38, 1957—58 — голова пар¬ 
тії радикалів. У 1933, 1934, 1938— 
40 — прем’єр-міністр. Брав участь 
у Народному фронті, сприяв 
його перемозі. Проте з жовтня 
1938 взяв курс на розкол Нар. 
фронту. Підписав Мюнхенську 
угоду 1938. З початку 2-ї світо¬ 
вої війни уряд Д. вів т. з. «див¬ 
ну війну >, яка призвела до пораз¬ 
ки Франції 1940. В 1946—50 — 
депутат нац. зборів, лівий ради¬ 
кал. Виступав проти створення 
«Європейського оборонного това- 
риства> та конституції П'ятої 
республіки. З 1958 відійшов від 
політ, ^діяльності. 
ДАЛАЙ-ЛАМ А [від монг. далай — 
море (мудрості) і лама] — з 16 ст. 
титул первосвященика ламаїстсь¬ 
кої церкви (див. Ламаїзм), який 
був водночас і правителем Тібету. 
Останній (14-й) Д.-л. 1959 емігру¬ 
вав до Індії. 
ДАЛАЙНОР, Хулуньчі — озеро 
в Китаї, на Пн. Внутрішньої Мон¬ 
голії, на вис. 539 м над р. м. Пло¬ 
ща бл. 1,1 тис. км2. Глиб, до 9 м. 
Розміри та глибина Д. залежать в 
різні роки від водоносності річок, 
які його живлять (Керулен, Орчун- 
Гол). Береги низовинні. В пн. час¬ 
тині озера — зарості тростини. Ри¬ 
бальство. 
Д’АЛАМ Б£Р (О’АІешЬегС) Жан- 
Лерон (16.ХІ 1717, Париж — 29.Х 
1783, там же) — французький про¬ 
світитель, математик і філософ пе¬ 
ріоду підготовки французької 
бурж. революції. Член Паризької 
АН (1754), Петерб. АН (1764) та ін. 
академій. У 1751—57 працював 
разом з Д. Дідро та ін. (див. Ен¬ 
циклопедисти) над створенням 
< Енциклопедії, або Тлумачного 
словника наук, мистецтв і реме- 
сел>. Д. вважають одним із заснов¬ 
ників матем. фізики. Він запропо¬ 
нував метод розв’язування дифе¬ 
ренціального рівняння поперечного 
коливання струни (хвильового рів¬ 
няння), вперше застосував функ¬ 
ції комплексної змінної й неза¬ 
лежно від Л. Ейлера знайшов умо¬ 
ви зв’язку дійсної та уявної ча¬ 
стин аналітичної функції. В 
1743 Д. сформулював один з осн. 
принципів динаміки (т. з. прин¬ 
цип Д.), який дає можливість роз¬ 
в’язувати задачі динаміки метода¬ 
ми статики. Логічним поєднанням 
цього принципу з принципом мож¬ 
ливих переміщень є Д' Аламбера — 
Лагранжа принцип. У теорії рядів 
Д. знайшов просту ознаку їхньої 
збіжності. Числення нескінченно 
малих прагнув обгрунтувати за до¬ 
помогою теорії границь. Д. нале¬ 
жить перше (не зовсім строге) до¬ 
ведення основної теореми алгебри. 
В астрономії Д. обгрунтував тео- 



рію збурювання руху планет (див. 
Збурення руху небесних тіл) і 
першим дав строге пояснення тео¬ 
рії випередження рівнодень та ну¬ 
тації. У філософії Д. стояв на по¬ 
зиціях сенсуалізму, визнавав об’єк¬ 
тивне існування предметів і явищ 
матеріального світу та їхню при¬ 
чинну зумовленість. Проте сенсуа 
лізм Д. не є послідовно матеріалі¬ 
стичним. Різноманітність предметів 
і явиш світу Д. пояснював мех. пе¬ 
реміщенням особливих субстанцій, 
суть яких нібито недоступна пі¬ 
знанню. Критику елементів дуа¬ 
лізму і агностицизму, властивих 
Д., дав Д. Дідро у творах «Сон 
Д’Аламбера» та «Розмова Д’Алам- 
бера з Дідро». Д. скептично ста¬ 
вився до релігії, проте на позиції 
атеїзму не став. Вірив в існування 
вічних моральних принципів. Д., 
критикуючи феод, власність, захи¬ 
щав власність буржуазну. Йому 
належить ряд праць з питань теорії 
музики й муз. естетики, в яких 
він обгрунтовував здатність му¬ 
зики реалістично відображати 
дійсність. 
Те.: Рос. перекл.— Очерк проис- 
хождения и развития наук. В кн.: 
Родоначальники позитив изма, в. 1. 
СПБ, 1910: Извлечение из мемуара 
♦О равновесии жидкостей».— О фигу- 
ре Земли. В кн.: Клеро А. Теория фи- 
гурьі Земли, основанная на началах 
гидростатики. М., 1947: Динамика. 
М..-Л., 1950. 
Літ.: Енгельс Ф. Діалектика природи. 
К., 1977; Ленін В. І. Матеріалізм і 
емпіріокритицизм. Повне зібрання тво¬ 
рів, т. 18; Добровольский В. А. Далам- 
бер. М., 1968; Бородін О. І., 
Бугай А. С. Біографічний словник дія¬ 
чів у галузі математики. К., 1973. 
Д’АЛАМБ£РА — лагранжа 
ПРЙНЦИП — один з варіаційних 
принципів механіки, який дає 
можливість вивести рівняння руху 
механічної системи (в т. ч. де- 
формівного тіла) з урахуванням 
накладених на неї в'язей механіч¬ 
них. За Д.— Л. п., з усіх можливих 
рухів у мех. системах, що перебу¬ 
вають під дією зовн. сил, істин¬ 
ним є той, для якого робота зовн. 

сил Р і сил інерції У на віртуаль¬ 

них переміщеннях б г у кожний 
момент часу дорівнює нулеві. Для 
системи п матеріальних точок 
п 

^ (Р/ — т4 ш,) • 6г, = 0, де т< — 

г=1 

маси точок, со, — їхні прискорен¬ 

ня, — т{со/ = У{. Принцип назва¬ 
но за ім’ям франц. вчених Ж.-Л. 
Д'Аламбера і Ж.-Л. Лагранжа. 
Літ. див. до ст. Варіаційні принци¬ 
пи механіки. Я. Й. Бурак. 
ДАЛАСІ — грошова одиниця Гам¬ 
бії, поділяється на 100 бутутів. 
1 Д. дорівнює 0,52 дол. США 
(1976). 
ДАЛЕКИЙ Микола Олександро¬ 
вич [спр. прізв.— Алексєєв; 9 (22). 
XI 1909, с. Димине, тепер Ново- 
українського р-ну Кіровогр. обл.— 
З.Х 1976, Львів] — український 
і російський рад. письменник. 
Закінчив Моск. ін-т кінематогра¬ 
фії (1935). Учасник Великої Віт- 
чизн. війни. Автор зб. оповідань 
< Зустріч» (1947), пригодницьких 
повістей «Не відкриваючи облич¬ 
чя» (1950), «Практика Сергія Руб- 

цова» (1957), «Ромашка» (1959), 
«Танки на мостуї» (1971), «Полю¬ 
вання на тигра» (1974), роману 
«По живу і мертву воду» (1968), 
кіносценарію «Щедре літо» (1950) 
та ін. 
ДАЛЕКИЙ ЗВ’ЯЗОК — зв’язок 
між об’єктами, що перебувають на 
далекій (практично необмеженій) 
віддалі один від одного. Здійсню¬ 
ється по повітряних лініях зв'яз¬ 
ку, кабельних лініях зв'язку і 
радіорелейних лініях зв’язку (див. 
Радіорелейний зв’язок). Набуває 
розвитку Д. з. по широкосмуго¬ 
вих каналах зв’язку за допомогою 
штучних супутників Землі. Якщо 
при Д. з. вдаються до лінії зв'язку 
ущільнення, по багатьох незалеж¬ 
них каналах однієї лінії (див. 
Багатоканальний зв'язок) можна 
водночас передавати телефонні, 
телеграфні, фототелеграфні, те¬ 
левізійні та ін. сигнали. Д. з. 
використовують для міжміських 
переговорів, передавання радіо- 
і телепрограм, текстів газетних 
шпальт (фототелеграфним спосо¬ 
бом) тощо. Див. також Єдина 
автоматизована система зв'язку 
СРСР. м В. К. Стеклое. 
ДАЛЕКИЙ СХІД СРСР — при¬ 
родна та історико-географічна об¬ 
ласть на Сх. Азіатської частини 
СРСР. На Д. С. розташовані Ха¬ 
баровський край, Приморський 
край, Амурська область, Саха¬ 
лінська область, Камчатська об¬ 
ласть і Магаданська область. 
Переважає гірський рельєф (хреб¬ 
ти Джугджур, Сіхоте-Алінь та 
ін.), на Камчатці багато вулканіч¬ 
них вершин, макс. вис. 4750 м 
(Ключевська Сопка). На Пд.—між¬ 
гірні улоговини й низовини (Зей- 
сько-Буреїнська, Амурська, При- 
ханкайська). Д. С. має значні запа¬ 
си корисних копалин — кам. ву¬ 
гілля, нафти, заліз, руди, олова, 
золота, свинцю, цинку, вольфраму, 
ртуті, графіту тощо. Клімат во¬ 
логий, мусонний на Пд. та різко 
континентальний на Пн. Багато 
повноводних рік {Амур, Анадир, 
Колима та ін.) з великими запаса¬ 
ми гідроенергії. Найбільші просто¬ 
ри Д. С. займає тайги зона, на 
Пд.— ліси маньчжурського типу 
(дуб, маньчжурський горіх, кор¬ 
кове дерево та ін.). На рівнинах — 
лісостепова рослинність. Пн. час¬ 
тина області зайнята тундровою 
зоною та лісотундровою зоною. 
Д. С.— один із значних пром. райо¬ 
нів. Союзне значення мають гір¬ 
ничодобувна (зокрема, добування 
кольооових і рідкісних металів 
та мінералів), лісова та рибна 
пром-сть. Значного розвитку набу¬ 
ли чорна металургія, паливно-енер¬ 
гетична, маш.-буд. (особливо суд¬ 
нобудівна), хім. галузі. Осн. пром. 
центри: Хабаровськ, Комсо- 
мольськ-на-Амурі, Владивосток, 
Благовєщенськ, Магадан, Петро- 
павловськ-Камчатський. С. г. 
спеціалізується на вироби, зерно¬ 
вих, сої, овочів, рису. Створені 
спеціалізовані тваринницькі рад¬ 
госпи і комплекси. Велике значен¬ 
ня для комплексного розвитку про¬ 
дуктивних сил Д. С. матиме спо¬ 
рудження Б айкало-Амурської ма¬ 
гістралі. 
ДАЛЕКОЗОРІСТЬ, гіперметро^ 
пія — один з видів патологічної 

рефракції ока, при якому пара¬ 
лельні промені після заломлення 
їх в оці сходяться у фокусі не на 
сітківці, а позаду неї. Внаслідок 
цього зображення предмета на 
сітківці стає нечітким, розпливчас¬ 
тим. Причиною Д. може бути або 
відносна недостатність заломного 
апарата ока — рогової оболонки і 
кришталика (рефракційна 
Д.), або короткість передньо-зад¬ 
ньої осі ока (осьова Д.). Ре¬ 
фракційна Д. майже завжди бу¬ 
ває набутою і розвивається внаслі¬ 
док різних патологічних процесів 
(напр., ущільнення рогівки тощо). 
Осьова Д., як правило, природже¬ 
на. Далекозоре око бачить погано 
і вдалину, і зблизька, тому термін 
«далекозорість» фактично невір¬ 
ний. Однак більшість людей з Д. 
добре бачить вдалину і нерідко 
також задовільно зблизька. Пояс¬ 
нюється це акомодацією ока, що 
дозволяє дужче заломлювати про¬ 
мені, які потрапляють в око, і зво¬ 
дити їх у фокус на сітківці, що є 
необхідною умовою чіткого бачен¬ 
ня. При Д. можуть виникати від¬ 
чуття втоми і болю в очах, головний 
біль. У дитячому віці Д. сприяє 
розвиткові збіжної косоокості. То¬ 
му при Д. необхідно носити оку¬ 
ляри з відповідними збірними 
(опуклими) скельцями. З віком 
акомодація ока послаблюється, 
розвивається т. з. стареча Д. (прес- 
біопія). 
Літ.: Меркулов И. И. Введение в кли- 
ническую офтальмологию. X., 1964. 

ДАЛЕКОМІР — прилад, що ним 
визначають віддаль до об’єктів, не 
вимірюючи її безпосередньо на міс¬ 
цевості або у просторі. Розрізня¬ 
ють Д. геом. типу — монокулярні 
й бінокулярні, або стереоскопічні 
(мал.) (відповідно з одним га дво¬ 
ма окулярами), і фіз. типу — аку¬ 
стичні, світлові (в т. ч. лазерні — 
див. Лазер) і радіодалекоміри. 
Принцип дії Д. геом. типу грун¬ 
тується на визначенні висоти рів- 
нобедреного трикутника за однією 
з відомих сторін (базою приладу) і 
протилежним гострим кутом (ку¬ 
том паралакса). Д. фіз. типу ви¬ 
значають час проходження звуко¬ 
вого, світлового або радіосигналу, 

и -- -В 

Стереоскопічний далекомір. 

швидкість яких відома, до об’єкта 
й назад. Д. широко використовують 
в астрономії, геодезії, топографії, 
військ, справі, радіо- і гідролока¬ 
ції, фотографії тощо. Лазерними 
Д. визначено віддаль до Місяця та 
багатьох ін. небесних тіл з точністю 
від кількох до десятків метрів. 

Г. 1. Гладишев. 
ДАЛЕКОСХІДНА КОМІСІЯ 
(ДСК) — міжнародна комісія для 
розробки і забезпечення рішень 
щодо виконання Японією умов ка¬ 
пітуляції 2.IX 1945 внаслідок по¬ 
разки япон. мілітаризму у 2-й сві¬ 
товій війні. ДСК створена в Ва- 
шінгтоні за рішенням Моск. на¬ 
ради міністрів закорд. справ 
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Ж. -Л. Д’ Аламбер. 

Далекозорість. Хід 
променів в оці при 
далекозорості (суцільна 
лінія) та виправлення 
опуклими сферичними 
скельцями (пунктир). 
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Е.-Ж. Далу. Селянин. 
Кінець 19 ст. Люксем¬ 
бурзький музей. Па¬ 
риж. 

Даманв. Деревний да- 
ман. 

СРСР, США і Великобританії 16— 
26.XII 1945. До складу ДСК вві¬ 
йшли 13 країн (1949). В 1946—47 
ДСК прийняла ряд рішень про де¬ 
мократизацію та демілітаризацію 
Японії. Але уряд США, встановив¬ 
ши контроль над країною, нав’я¬ 
зав їй сепаратний Сан-Франці- 
ський договір 1951 і « Договір безпе¬ 
ки» про оборонний союз з США. 
Всупереч ін. учасникам, амер. уряд 
25. IV 1952 в односторонньому по¬ 
рядку заявив про ліквідацію 
ДСК. 
ДАЛЕКОСХІДНА РЕСПУБЛІ¬ 
КА (ДСР) — демократична рес¬ 
публіка в Сх. Сибіру і на Далеко¬ 
му Сході 1920—22, керівну роль 
в якій відігравав робітничий клас 
на чолі з компартією. ДСР було 
створено як буферну державу з 
метою запобігти війні між Рад. 
Росією і Японією й підготувати 
умови для ліквідації інтервенції 
та білогвардійщини на Далекому 
Сході (див. Громадянська війна 
і воєнна інтервенція 1918—20 
в Росії). Керівництво підготов¬ 
кою і будівництвом ДСР було по¬ 
кладено на утворене З.ІІІ 1920 
Дальбюро РКП(б) [з серпня 1920 — 
Дальбюро ЦК РКП(б)]. ДСР про¬ 
голошено 6. IV. До складу ДСР 
спочатку увійшло Прибайкалля, 
згодом — Забайкальська, Амур¬ 
ська, Приморська, Камчатська об¬ 
ласті і Пн. Сахалін. Столиця — 
Верхньоудинськ (тепер Улан- 
Уде), з 22.Х 1920 — Чита. Важли¬ 
ве значення для зміцнення ДСР 
мала організація Народно-рево- 
люц. армії (НРА), офіц. визнання 
ДСР 14.У 1920 Рад. урядом і на¬ 
дання їй фінанс., дипломатичної, 
госп. і воєнної допомоги. 9—11.1 
1921 було обрано Установчі збо¬ 
ри ДСР, які виробили й ухвалили 
конституцію ДСР, обрали її уряд. 
26. V 1921 білогвардійці при допо¬ 
мозі япон. інтервентів вчинили пе¬ 
реворот у Владивостоку, 22.XII 
захопили Хабаровськ. 22.11 1922 
НРА (командуючий і військ, мі¬ 
ністр В. К. Блюхер) почала 
контрнаступ, у Волочаєвському бою 
1922 розгромила гол. сили біло¬ 
гвардійців і 14.11 визволила Хаба¬ 
ровськ. Частини НРА під коман¬ 
дуванням І. П. Уборевича, пере¬ 
йшовши в наступ проти залишків 
білогвардійських військ на Дале¬ 
кому Сході, 8—9-Х розгромили їх 
біля Спаська і 25.X вступили у 
Владивосток. Япон. інтервенти бу¬ 
ли змушені залишити Примор’я. 
14.XI 1922 Нар. збори ДСР про¬ 
голосили на всьому рос. Далекому 
Сході Рад. владу і звернулися з 
проханням до ВЦВК і з’їзду Рад 
Росії приєднати Далекий Схід до 
РРФСР. 15.XI ВЦВК РРФСР 
ухвалив декрет про входження 
ДСР до складу РРФСР. 
Літ.: История Сибири с древнейших 
времен до наших дней, т. 4. Л., 1968; 
Історія Комуністичної партії Радянсь¬ 
кого Союзу, т. З, кн. 2. К., 1970. 

О. Й. Щусь. 

ДАЛЕКОСХІДНИЙ УНІВЕРСИ- 
ТЕТ — вищий навчальний заклад 
Міністерства вищої і середньої спе¬ 
ціальної освіти РРФСР. Засн. 
1920 у Владивостоці. В 1939 був за¬ 
критий; відновлений 1956. У скла¬ 
ді ун-ту філол., східний, істор., 
юрид., матем., фіз., геофіз., хім., 

біолого-грунтовий ф-ти; вечірнє, 
заочне й підготовче відділення; 
аспірантура. При ун-ті працюють 
проблемна лабораторія з комплекс¬ 
ного вивчення шельфу Далеко¬ 
східних морів, дві галузеві лабора¬ 
торії, н.-д. сектор, б-ка (610 тис. 
одиниць зберігання). У 1977/78 
навч. р. в ун-ті налічувалося 7100 
студентів, зокрема 4300 — на ден¬ 
ному відділенні. З 1956 вуз під¬ 
готував понад 13,3 тис. спеціаліс¬ 
тів. Ун-т видає міжвузівські тема¬ 
тичні збірники. в. В. Горчак.в* 
ДАЛІ (Баїї) Сальвадор (н. 11.V 
1904, Фігерас, Каталонія) — іс¬ 
панський і американський худож¬ 
ник, представник сюрреалізму. 
Навчався в АМ Сан-Фернандо в 
Мадріді (1921—26). З 1929 жив 
у Парижі, з 1940 — в США. В 
картинах Д. зображено жахливі 
фантасмагорії, навмисно безглузді 
сполучення предметів, видіння то¬ 
що («Сталість пам’яті», 1931; «Жи¬ 
раф палахкотить», 1935; «Таємна 
вечеря», 1955, та ін.). 
ДАЛІЛА — за біблійною леген¬ 
дою, коханка давньоєврейсько¬ 
го героя Самсона, філістимлянка. 
Підступно вивідавши таємницю 
нездоланної фізичної сили Сам¬ 
сона, яка крилась у пасмах його 
волосся, Д. зрізала їх і віддала 
коханця на поталу філістимлянам. 
Легенду про Самсона і Д. покладе¬ 
но в основу опери К. Сен-Санса 
«Самсон і Даліла», картин А. 
Мантеньї, О. Джентілескі та ін. 
ДАЛЛАС — місто на Пд. США, в 
штаті Техас. Розташований на 
р. Трініті. Важливий вузол з-ць, ав¬ 
тошляхів і авіасполучень. 2,5 млн. 
ж. (1974, з передмістями). Вели¬ 
кий торг, і фінанс. центр. Вироби, 
устаткування для нафт., бавовно¬ 
очисної та ін. галузей пром-сті. 
Нафтопереробна, авіац., радіо¬ 
електронна, легка (переважно ба¬ 
вовняна і швейна), харч. (гол. чин. 
м’ясна) пром-сть. Ун-т (засн. 1911). 
У 1963 в Д. було вбито президента 
США Дж.-Ф. Кеннеді. Д. виник 
1841. 

ДАЛЛЕС (Пиііез) Джон-Фостер 
(25.11 1888, Вашінгтон — 24.V 
1959, там же) — держ. діяч США, 
дипломат. За фахом юрист. Дип¬ 
ломатичну діяльність почав 1907. 
Після 2-ї світової війни брав участь 
у підготовці Маршалла плану, 
організації НАТО та ін. агресив¬ 
них блоків. З 1953 — держ. сек¬ 
ретар США. Натхненник політики 
«з позиції сили», спрямованої проти 
СРСР та ін. соціалістичних країн. 
ДАЛМАТИНСЬКІ ОСТРОВИ — 
група островів в Адріатичному 
морі, біля берегів Балканського 
п-ова. Частина тер. Югославії. 
Включають понад 1000 островів, 
пл. 2,5 тис. км2. Найбільші о-ви: 
Црес, Крк, Брач, Хвар, Корчула. 
Поверхня рівнинна, злегка погор- 
бована (вис. до 778 м, на о. Брач), 
поширений карст. Вічнозелені 
чагарники, хвойні та дубові ліси; 
сади, виноградники. Розвинуті вів¬ 
чарство, рибальство. Курорти, ту¬ 
ризм. 
ДАЛМАЦІЯ — історична область 
в Югославії. В давнину її населя¬ 
ли племена іллірійців (у т. ч. 
далматів, звідси й назва). З 1 ст. 
н. е. Д.— рим. провінція, з 6 ст.— 

під владою Візантії. В 6—7 ст. 
її зайняли хорвати і серби. З 9 ст. 
Д.— у складі Хорватської д-ви, 
з поч. 12 ст.— Угорщини, з 15 ст.— 
Венеції (крім Дубровника; див. 
Дубровницька республіка). В 16— 
18 ст. внутр. області Д. перебу¬ 
вали під владою Османської імпе¬ 
рії. За Кампоформійським миром 
1797 Д. було передано Австрії 
(з 1867 — Австро-Угорщина). У 
1918 Д., крім Задара, який захо¬ 
пила Італія, увійшла до Королів¬ 
ства сербів, хорватів і словенців 
(з 1929 — Югославія). Д. в складі 
Хорватії і Чорногорії (пд. части¬ 
на) входить до СФРЮ. 
ДАЛУ (Оаіои) Еме-Жюль (31.XII 
1838, Париж — 15.IV 1902, там же) 
— французький скульптор. Учень 
Ж.-Б. Карпо. Активний учасник 
Паризької комуни 1871. Д. було 
засуджено до довічної каторги, але 
він утік до Англії. Після амністії 
1879 повернувся на батьківщину. 
Створив монументальну компози¬ 
цію «Тріумф Республіки» на Плас- 
де-ла-Насьйон у Парижі (1879— 
99), пам’ятник Е. Делакруа (1890, 
Люксембурзький сад, Париж), над¬ 
гробки А.-Л. Лавуазьє, О. Бланкі 
(1885, кладовище Пер-Лашез, Па¬ 
риж). Багато працював над ство¬ 
ренням образів робітників і селян 
для проекта «Пам’ятника праці» 
(бл. 1889—98). Автор статуетки 
«Національний гвардієць» (1871. 
ДЕ). 
ДАЛЯНЬ, Дальній, Дайрен — міс¬ 
то на Пн.-Сх. Китаю на п-ові Ляо- 
дун, в пров. Ляонін. Порт на бере¬ 
зі зат. Даляньвань Жовтого м. Бл. 
1,7 млн. ж. (1970). Підприємства 
машинобудування, зокрема судно¬ 
будування, текст., металург., 
хім., харч., у т. ч. олійницької, 
пром-сті. Риболовецька база. Полі- 
тех., мед. ін-ти та ін. вузи. Засн. 
під назвою Дальній росіянами на 
тимчасово орендованій за конвен¬ 
цією 1898 тер. Китаю. В травні 
1904 загарбаний Японією (япон. 
назва Дайрен). 22—23.УІІІ 1945 
визволений Рад. Армією. Прис¬ 
тані і складські приміщення порту 
Рад. Союз орендував у Китаю 
до 1950. 
ДАЛЬ Володимир Іванович [літ. 
псевд.— Козак Луганський; 10 
(22).ХІ 1801, м. Луганськ, тепер 
Ворошиловград — 22. IX (4.Х) 
1872, Москва] — російський лек¬ 
сикограф, етнограф і письменник, 
чл.-кор. Петерб. АН (з 1838), по¬ 
чесний академік (з 1863). Закін¬ 
чив мед. ф-т Дерптського (тепер 
Тартуський) ун-ту (1829). Підтри¬ 
мував стосунки з О. Пушкіним, 
був знайомий із Т. Шевченком. 
Осн. праця — «Тлумачний слов¬ 
ник живої великоруської мови» 
(т. 1—4, 1863—66), що містить бл. 
200 тис. слів. Перший дав класи¬ 
фікацію рос. говорів («Про наріч¬ 
чя російської мови», 1852). Опуб¬ 
лікував «Приказки російського на¬ 
роду» (1861—62), де зібрано понад 
ЗО тис. приказок, прислів’їв і при¬ 
мовок. Д.— автор повістей, опо¬ 
відань, нарисів і казок. 
Те.: Толковьій словарь живого вели- 
корусского язьїка, т. 1—4. М., 1955; 
Повести. Рассказьі. Очерки. Сказки. 
М.—Л., 1961. 
Літ.: Бессараб М. Я. Владимир Даль. 
М.. 1972. 
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ДАЛЬ Михайло Костянтинович 
[н. 5 (18).III 1901, Уфа] —укра¬ 
їнський рад. патологоанатом, засл. 
діяч науки УРСР (з 1951). Закін¬ 
чив мед. факультет Казан, ун-ту 
(1926), 1940—45 — професор Ле- 
нінгр., а з 1945 — Київ, ін-тів 
удосконалення лікарів. Праці Д. 
присвячені вивченню захворювань 
легень, грипу, туберкульозу, істо¬ 
рії патологічної анатомії на Укра¬ 
їні, а також організації патолого- 
анатомічної справи. Нагороджений 
орденом Трудового Червоного Пра¬ 
пора, ін. орденами, медалями. 
ДАЛЬ фат) Юхан-Крістіан-Кла- 
усен (24.11 1788, Берген — 14.Х 
1857, Дрезден) — норвезький ху¬ 
дожник, один з основоположників 
нац. пейзажу. Навчався в Берге¬ 
ні (бл. 1808) та в АМ у Копенгаге¬ 
ні (з 1811). З 1818 жив у Дрездені. 
Твори: «Пейзаж з бастіоном» 
(1819), «Вид на Фортундаль» 
(1836), «Стальгейм. Пейзаж з ве¬ 
селкою» (1842), «Береза в бурю» 
(1842). 
ДАЛЬВЕРЗЙНСЬКЕ ПОСИЛЕН¬ 
НЯ — поселення бронзового віку, 
виявлене 1952 біля с. Дальверзина 
Андижанської обл. Узб. РСР. Роз¬ 
копками відкрито залишки на¬ 
земних будівель, вогнищ, госп. ям, 
глинобитних оборонних стін. Зна¬ 
йдено ліпний лощений посуд з роз¬ 
писом чорною фарбою на черво¬ 
ному фоні, бронзові, кам’яні й 
кістяні знаряддя праці та ін. пред¬ 
мети. Д. п., що було центром Фер¬ 
гани за бронзового віку,— одна з 
найважливіших пам’яток т. з. 
чустської культури. 
ДАЛЬНІЙ — російська назва (до 
1950) м. Далянь у Китаї. 
ДАЛЬНЯ Софія [псевд. Дерман 
Софії Яківни; 2 (14).ІХ 1886, 
м. Бахмут, тепер Артемівськ До¬ 
нецької обл.— 31.Х 1960, Тбілі¬ 
сі] — російська рад. письменниця. 
Член КПРС з 1903. Учасниця ре- 
волюц. руху на Донбасі. Співро¬ 
бітничала в легальному більшо¬ 
вицькому журн. «Работница». Од¬ 
на з перших революц. поетів Дон¬ 
басу, авторка поеми «Богатир» 
(1919) та віршів, присвячених виз¬ 
вольній боротьбі пролетаріату, бу¬ 
дівництву нового життя. ЇСращі 
твори Д. увійшли до зб. «Перші 
кроки» (1926, передмова Н. Круп- 
ської). В. П. Замковий. 

дАльський (справж. прізв.— 
Нестеренко) Володимир Михайло¬ 
вич [н. 22.IV (5.У) 1912, Нікополь, 
тепер Дніпроп. обл.] — україн¬ 
ський рад. актор, нар. арт. СРСР 
(з 1960). В 1930—32 навчався в 
Київ. муз.-драм, ін-ті ім. М. Ли- 
сенка. Працював у Харків. ТЮГу 

В. М. Дальський у ролях Кряжа («Ве¬ 
селка» М. Зарудного) та Курослєпова 
(«Гаряче серце». О. Островського). 

(1933—38), Харків, укр. драм, 
театрі ім. Т. Г. Шевченка (1938— 
41), в театрі Київ, особливого 
(1941—44), Одес. (1944—54) і 
Прикарпатського (1954—57) військ, 
округів. З 1957 — актор Київ, 
драм, театру ім. І. Франка. Ролі: 
ПІельменко («Шельменко-денщик» 
Квітки-Основ’яненка), Мартин 
Бору ля («Мартин Боруля» Кар- 
пенка-Карого), Кирило Сергійо¬ 
вич («Пам’ять серця» Корнійчу¬ 
ка), Курослєпов («Гаряче серце» 
О. Островського), Сиплий («Опти¬ 
містична трагедія» Вс. Вишневсь- 
кого), Воротар («Макбет» Шекспі- 
ра), Бартломей («Краків’яни і гу- 
ралі» В. Богуславського) та ін. 
Знімався в кіно. Держ. премія 
УРСР ім. Т. Г. Шевченка, 1971. 
Літ.: Снєгірьова Н. М. Володимир 
Михайлович Дальський. К., 1965. 

ДАЛЬСЬКИЙ (справж. прізв.— 
Неєлов) Мамонт Вікторович (1865, 
Кантемирівка, тепер Чутівського 
ну Полтав. обл.— 21.VI 1918, 
осква) — російський актор. У 

1884—85 навчався в Харків, ун-ті. 
З 1885 працював у театрах Віль¬ 
нюса, Ростова, Новочеркаська. 
В 1890—1900 — актор Александ- 
ринського театру в Петербурзі. 
Ролі: Чацький («Лихо з розуму», 
Грибоєдова), Незнамов («Без вини 
винуваті» О. Островського), Ро¬ 
гожин («Ідіот» за Достоєвським), 
Гамлет, Отелло (однойменні тра¬ 
гедії Шекспіра), Карл Моор («Роз¬ 
бійники» Шіллера). З 1900 Д. ви¬ 
ступав як актор-гастролер у теат¬ 
рах багатьох міст, зокрема в Киє¬ 
ві та Одесі. 
дАльтон (Долтон; Оаііоп) 
Джон (6.IX 1766, Іглсфілд, Анг¬ 
лія — 27.VII 1844, Манчестер) — 
англійський фізик і хімік. Член 
Лондон, королівського т-ва (з 1822). 
Освіту здобув самостійно. Відкрив 
закон парціальних тисків газів і 
закон залежності розчинення газів 
від їхнього парціального тиску (т. з. 
закон Дальтона). Незалежно від 
Ж.-Л. Гей-Люссака встановив, що 
при сталому тиску всі гази при під¬ 
вищенні т-ри розширюються одна¬ 
ково (Гей-Люссака закон). Д. нале¬ 
жать основоположні праці з хім. 
атомістики. Перший описав (1794) 
дефект зору, який дістав назву 
дальтонізму. 
ДАЛЬТбН —одиниця виміру моле¬ 
кулярної маси. Один Д. дорівнює 
1,65 - 1(Г24 г. 
ДАЛЬТОНІЗМ — один з видів 
часткової колірної сліпоти, роз¬ 
лад колірного зору. Назва похо¬ 
дить від прізвища англ. вченого 
Дж. Дальтона, який 1794 вперше 
описав це явище. Розрізняють при¬ 
роджений і набутий розлади колір¬ 
ного зору. Природженим (спадко¬ 
вим), власне Д., буває, як прави¬ 
ло, розлад сприймання червоного 
(п р о т а н о п і я) і зеленого 
(дейтеранопія ) кольорів. 
Сліпоту на синій колір наз. три- 
т а н о п і є ю (цей розлад є зде¬ 
більшого набутим). Колірний зір 
більшість учених розглядає з 
позицій трикомпонентної теорії 
(припускається, що в сітківці є три 
елементи, кожний з яких спри¬ 
ймає тільки один з трьох осн. ко¬ 
льорів — червоний, зелений або 
синій). Розлади колірного зору 
пояснюються відсутністю одного з 

цих елементів. Д. спостерігається 
у 0,5% жінок і у 8% чоловіків. 
Наоуті розлади колірного зору 
спричинюються пухлинами ока і 
мозку, глаукомою, атрофією зоро¬ 
вого нерва тощо. Люди, які страж¬ 
дають на Д., не можуть працюва¬ 
ти на транспорті, в авіації, в хім., 
поліграф., текстильній пром-сті, 
на мор. службі. Д. не лікується. 
ДАЛЬТОН-ПЛАН, Долтон-план— 
система організації навчально-ви¬ 
ховної роботи в школі, заснована 
на принципі індивідуального на¬ 
вчання. Назва походить від м. Дол¬ 
тон у СЩА, де її було вперше 
застосовано на поч. 20 ст. При цій 
системі учень одержував завдання 
від учителя, виконував його само¬ 
стійно і здавав учителеві. Роль 
учителя зводилася до ролі кон¬ 
сультанта; тим самим ліквідову¬ 
валася класно-урочна система на¬ 
вчання. В 20-х рр. Д. п. частково 
проник в рад. школу в формі т. з. 
брига дно-лабораторного методу. 
дамАни, жиряки (Нугасоісіеа) — 
ряд ссавців. Довж. тіла ЗО—60 см, 
маса до 4,5 кг. Тулуб незграбний, 
голова велика, шия товста, кінців¬ 
ки короткі стопохідні, з плеска¬ 
тими копитоподібними кігтями, 
хвоста немає; хутро коричнево- 
сіре з чорною або світлою плямою 
на спині. Своєрідна будова голих 
підошов та клейкий секрет, який 
вони виділяють, дає можливість 
Д. спритно пересуватись по вер¬ 
тикальній поверхні. Поширені Д. 
в Перед. Азії (Аравійський п-ів) та 
в Африці. Ряд включає 1 родину — 
даманових (Ргосауісіае), в яку 
входять 3 роди (бл. 10 видів). Д. 
стадні тварини, ведуть наземний 
і деревний спосіб життя, рослино¬ 
їдні. Статева зрілість настає у 
2-річному віці. Самка після 7— 
7,5-місячної вагітності народжує 
I маля. Тривалість життя 5—7 ро¬ 
ків. М’ясо Д. їстівне. Викопні Д. 
відомі з раннього олігоцену Афри¬ 
ки; в пліоцені вони були поширені 
також у Пд. Європі. 

О. П. Корнєєв. 

ДАМАСК — столиця Сірії. Розта¬ 
шований в долині р. Баради. Ву¬ 
зол залізничних і автомоб. шля¬ 
хів, міжнар. аеропорт. 1,2 млн. ж. 
(1978). Перші відомості про Д. 
належать до 16 ст. до н. е. З кін. 
II — поч. 10 ст. до н. е. до 732 
до н. е. Д.— центр . • Дамаського 
царства, потім у складі Ассірії, 
Нововаві донського царства, д-в 
Ахеменідів, Александра Маке¬ 
донського, Селевкідів, Римської 
імперії, Візантії. В 635 завойо¬ 
ваний арабами. В 661—750 — сто¬ 
лиця халіфату Омейядів, пізні¬ 
ше — в складі д-в Аббасидів, Ту- 
лунідів, Фатимідів, сельджуків, 
Айюбідів, мамлюків. У 1516— 
1918 — під владою Османської 
імперії. В 1918 окупований англ. 
військами. В 1920—43 Д.— адм. 
центр франц. підмандатної тер. 
Сірії. Один з центрів Сірійського 
нац. повстання 1925—27 і нац.- 
визвольного руху ЗО—40-х рр. 
З 1943 — столиця Сірійської Араб. 
Республіки. Д.— найбільший екон. 
і культур, центр країни. Гол. галузі 
пром-сті: харч, (цукровий, пиво¬ 
варний з-ди, тютюнова, шоколад¬ 
на ф-ки та ін.), текст., буд. ма¬ 
теріалів. Розвивається машино- 

ДАМАСК 

В. І. Даль. 

В. М. Дальський. 

М. В. Дальський. 

Дж. Дальтон- 
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будування і металообробка. Елект- 
рокабельний з-д, шкіряно-взуттє¬ 
ва ф-ка. Ремісництво (вироби з 
золота, срібла, дерева; килимарст¬ 
во). В Д.— ун-т, ряд вузів, Да¬ 
маська академія, Арабська акаде¬ 
мія. Театри, кіностудія. Музеї: 
нар. мистецтва, військовий та ін. 
Архіт. пам’ятки: римські — брама, 
руїни монументальної арки та свя¬ 
тилища Юпітера Дамаського; ме¬ 
четь Омейядів (705—15), госпіталь 
Нур-ад-діна (після 1154) і медре- 

Дамаск. На одній з вулиць. 

се ан-Нурія (1171), мавзолей Са- 
лах-ад-діна (12 ст.), мечеті Такія 
Сулейманія (1554, арх. Сінан) та 
Дервішія (1574), палац Азема 
(1749), криті ринки 19 ст. (Сук аль- 
Арвам і Сук аль-Хамідія). Серед 
будівель 20 ст.— готель Ор’ян- 
Палас (1932, арх. А. Табет); 
М-во оборони, Держ. банк (оби¬ 
дві — 1968 — 69). 
ДАМАСЬКА СТАЛЬ — 1)Те саме, 
що й булат. 2) Пружна і тверда 
візерунчаста сталь, одержувана 
ковальським зварюванням спле¬ 
тених сталевих (з різним вмістом 
вуглецю) штаб або дроту. Назву 
дістала від сірійського міста Да¬ 
маска, де її вироби, було розвину¬ 
те у серед, віки. 
ДАМБА (голл. бат) — гідротех¬ 
нічна споруда у вигляді вала; бу¬ 
довою схожа на земляну греблю. 
Такі споруди поділяють на напірні 
та безнапірні (затоплювані й неза- 
топлювані, поздовжні та попереч¬ 
ні). Напірними Д. захищають ни¬ 
зини від затоплення, обваловують 
канали, сполучають напірні гід¬ 
ротехнічні споруди гідровузлів з 
берегами. Безнапірними Д. регу¬ 
люють русла річок (див. Регуля¬ 
ційні споруди), а також поліпшу¬ 
ють умови судноплавства та експ¬ 
луатації водопропускних і водоза¬ 
бірних споруд. Д. споруджують 
звичайно з місцевих матеріалів: 
піщано-глинистих грунтів, каміння 
тощо. 
ДАМ ДІНСУ РЕН Цендійн (н. 
4.IX 1908, тепер Сх. аймак) — мон¬ 
гольський письменник, громад, ді¬ 
яч і вчений, дійсний член Академії 
наук МНР (з 1961). Член МНРП 
з 1932. Вищу освіту здобув в 
СРСР. У 1953—58 був головою 
Спілки письменників Монголії. 
Повість « Знехтувана дівчина» 
(1929) — перший значний твір 
монг. прози — про тяжку долю 
жінки до революції і про зміни, 
що сталися після 1921. Автор книг 
«Моя сива ненька» (1956), «Дивне 
весілля», «Вибране» (обидві — 
1966). Праці з літературознавства 
і мовознавства. Уклав (у співавт.) 
«Російсько-монгольський словник» 

(1969). Нагороджений рад. орде¬ 
ном Дружби народів. 
Те.: У к р. п е р е к л. — [Вірші]. В 
кн.: Поезія народної Монголії. К., 
1971; Рос. перекл.— Избран- 
ное. М., 1958. 
Літ.: Кайгородов А. М. Цзндийн Дам- 
динсур9н. Биооиблиографический ука- 
затель. М., 1978. 
ДАМ О КЛІВ МЕЧ — образний ви¬ 
слів, який означає постійну смер¬ 
тельну небезпеку. За давньогрец. 
легендою, сіракузький тиран Діо- 
нісій Старший (кін. 5—4 ст. до 
н. е.) запропонував своєму при¬ 
бічникові Дамоклу, який заздрив 
йому і вважав найщасливішим із 
людей, на один день своє місце. 
Під час бенкету Діонісій звелів 
повісити над головою Дамокла на 
кінській волосині гострий меч. 
Почуваючись на вершині щастя, 
той звів очі догори, побачив меча і 
зрозумів примарність свого нетрив¬ 
кого щастя 
ДАМ*НОВ Георгій Пирванов 
(23.IX 1892, с. Лопушна, Михай- 
ловградський округ — 28.XI 1958, 
Софія) — діяч болгарського ро- 
бітн. руху, держ. діяч НРБ, Герой 
Соціалістичної Праці НРБ (1957). 
З 1912 — член партії «тісняків» 
(з 1919 — Болгарська компартія). 
Один з керівників Вересневого 
антифашистського повстання 
1923. З 1923 — в еміграції, трива¬ 
лий час жив в СРСР. У 1924—25 
і 1935—36 — на нелегальній рево- 
люц. роботі в Болгарії. Член ЦК 
Болг. компартії (БКП) з 1935. 
У 1937—43 працював в апараті 
Виконкому Комінтерну. Після пе¬ 
ремоги Вересневого народного 
збройного повстання 1944 повер¬ 
нувся в Болгарію. З 1945 — член 
Політбюро ЦК БКП. У 1946— 
50 — міністр нар. оборони, з 
1950 — голова Президії Нар. збо¬ 
рів НРБ. Нагороджений орденом 
ЛбНІНЕ 
ДАНА (Папа) Джеймс (12.11 1813, 
Ютіка, шт. Нью-Йорк — 14.IV 
1895, Нью-Гейвен, штат Коннекті- 
кут) — амер. геолог. У 1855 — 
92 — професор ун-ту в Нью-Гей- 
вені. Розробив хім. класифікацію 
мінералів. Висунув осн. положен¬ 
ня теорії геосинкліналей (1873), 
за якою прогини (геосинкліналі) 
та підняття (геоантикліналі) утво¬ 
рюються по краях континентів 
від діяння горизонтального тиску 
осідаючого дна океану. Запрова¬ 
див терміни «геосинкліналь» і 
« геоантик л і на ль ». 
ДАНА — персонаж східнослов’ян¬ 
ської міфології, богиня річок. 
Вважають, що слово «дана» в зна¬ 
ченні «річка» перейшло до слов. 
мов із мов скіфо-сарматських пле¬ 
мен, зокрема аланської. Згадка про 
Д. є в приспівах деяких зх.-укр. 
пісень («Ой Дана, річка Дана»). 
Від слів «дана», чдна», можливо, 
походять назви річок Двіна, Дунай, 
Дніпро, Дністер, Дон, Донець. 
ДАНАЇДИ (Дсмаїбєе)— 1) У грець¬ 
кій міфології 50 дочок аргосько- 
го царя Даная. Батько наказав 
Д. повбивати шлюбної ночі своїх 
чоловіків, які примусово одружи¬ 
лися з ними. За такий злочин Д. 
після смерті були приречені вічно 
носити воду в бочку без дна. 
2) Переносно — наповняти 
«бочку Данаїд» —. виконувати не¬ 
потрібну й нескінченну роботу. 

Д А Н А Й ЦІ, данаї (Дауаоі) — 
давньогрецькі племена, що жили 
в Аргосі. В гомерівському епосі 
Д. іноді наз. усі греки, які тримали 
в облозі Трою. Д., удавши, що зня¬ 
ли облопг, залишили під стінами 
міста нібито в дарунок дерев’я¬ 
ного коня (див. Троянський кінь), 
всередині якого сховалися воїни. 
Знехтувавши застереження Лаоко- 
она, троянці втягли коня в місто. 
Вночі грец. воїни вийшли з коня 
і відкрили ворота міста. Трою бу¬ 
ло зруйновано. Звідси вираз «дари 
данайців» — подарунок, згубний 
для того, хто його одержує. 
дАнАкіль, данкалі, адал (са¬ 
моназва — афар) — народ, який 
живе в пн.-сх. районах Ефіопії і 
на узбережжі затоки Таджура 
(Джібуті). Чисельність разом з 
близькими до них за мовою і куль¬ 
турою сахо — бл. 555 тис. чол. 
(1977, оцінка). Мова — афар, на¬ 
лежить до кушитських мов. Ре¬ 
лігія — іслам; зберігаються та¬ 
кож пережитки давніх місцевих 
вірувань. Осн. заняття — кочове 
скотарство. 
ДАНАНГ, Туран — місто на Пд. 
В’єтнаму, в провінції Куангнам- 
Дананг. Порт на узбережжі Пів¬ 
денно-Китайського м. 492 тис. ж. 
(1973). Підприємства харчосмако¬ 
вої, бавовняної, шовкової проми¬ 
словості. 
ДАНАЯ (Дауаті) — у грецькій 
міфології дочка аргоського царя 
Акрісія, мати Персея. Оракул 
пророкував Акрісієві смерть від 
руки онука. Щоб не збулося про¬ 
роцтво, цар замкнув дочку в під¬ 
земелля. Але Зевс проник до Д. 
у вигляді золотого дощу, й вона на¬ 
родила сина Персея, який, ставши 
дорослим, на змаганнях ненароком 
убив свого діда. Міф про Д. ві¬ 
дображено в мистецтві (Корреджо, 
Тіціан, Рембрандт та ін.). 
ДАНБАР (ПипЬаг) Пол-Лоренс 
(27.VI 1872, Дейтон, штат Огайо 
— 10.11 1906, Вашінгтон) — аме¬ 
риканський негритянський пись¬ 
менник. Перша кн. віршів — «Дуб 
і плющ» (1893). У збірках віршів 
«Старші й молодші» (1895), «Ліри¬ 
ка скромного життя» (1896) відо¬ 
бражено життя трудящих негрів. 
У деяких оповіданнях засуджував 
расову дискримінацію і терор. 
Проте творчість Д. значною мірою 
характеризується показом ідеалі¬ 
зованого життя негрів. Автор ро¬ 
ману «Розвага богів» (1902) та ін. 
ДАНГЕ Шріпад Амріт (н. 10.Х 
1899, Бомбейська провінція) — 
діяч індійського й міжнар. робітн. 
і комуністичного руху. В 20-х рр.— 
один з лідерів лівого крила анти- 
імперіалістич. і профсп. руху в 
Бомбеї. В 1922—24 — видавець 
марксистського журн. «Соціаліст». 
Був у числі засновників (1925) 
Компартії Індії (КПІ). В 1928— 
43 — один з лідерів інд. профспіл¬ 
кового руху; 1943—49 — голова, 
з 1949 — генеральний секретар, з 
1976 — голова Всеінд. конгресу 
профспілок. З 1943 — член ЦК 
(з 1958 — Нац. ради), з 1948 — 
член Політбюро ЦК (з 1958 — 
Центр, виконавчого к-ту) КПІ. 
Віце-голова Всесвітньої федерації 
профспілок з 1949. З 1958 — член 
Центр, секретаріату Нац. ради 



КШ, з 1962 — голова Нац. ради 
КПІ. За революц. діяльність не 
раз зазнавав арештів (провів у 
тюрмах понад 15 років). У 1952— 
62 і 1967—71—депутат парламен¬ 
ту, голова фракції КПІ в Нар. пала¬ 
ті. Автор ряду праць з питань ко¬ 
муністичного і робітн. руху. 
ДАнді — місто на Пн. Сх. Ве¬ 
ликобританії, в Шотландії. Порт 
на узбережжі Північного м. 181,9 
тис. ж. (1973). Вузол з-ць. Гол. 
галузь пром-сті — машинобудуван¬ 
ня (електротех., текст.). Вироби, 
годинників, паперу, конторського 
обладнання. Підприємства джуто¬ 
вої, харч, пром-сті. Університет¬ 
ський коледж. 
ДАНЕЛІУС (Оапеїіиз) Герхард 
(2.IV 1913, Берлін — 18.V 1978, 
Зх. Берлін) — діяч німецького ко¬ 
муністичного і робітн. руху. Член 
Компартії Німеччини з 1929. В 
1933—45—учасник антифашист, бо¬ 
ротьби. В 1946—62— член Соціа¬ 
лістичної єдиної партії Німеч¬ 
чини (СЄПН). В 1959—62 — пер¬ 
ший секретар зх.-берлін. орг-ції 
СЄПН. У 1962, після утворення 
самостійної партії СЄПН — За¬ 
хідний Берлін, став першим секре¬ 
тарем її правління. З 1966 — го¬ 
лова СЄПН — Західний Берлін 
(з 1969 — Соціалістична єдина 
партія Західного Берліна). Наго¬ 
роджений орденом Дружби народів 
(1973). 
ДАНЕЛІЯ Георгій Миколайович 
(н. 25.VIII 1930, Тбілісі)—рос. та 
груз. рад. кінорежисер, нар. арт. 
РРФСР (з 1975). У 1955 закінчив 
Моск. архіт. ін-т, 1958 вступив 
на Вищі режисерські курси. Пер¬ 
ший фільм за однойменною по¬ 
вістю В. Пайової «Серьожа» поста¬ 
вив разом з І. В. Таланкіним 1960. 
Фільми: «Шлях до причалу» 
(1962), «Я крокую по Москві» 
(1964); кінокомедії: «Тридцять 
три» (1965), «Не горюйі» (1969), 
«Зовсім пропащий» (за М. Твеном, 
1973), «Афоня» (1975), «Міміно» 
(1977, золотий приз 10-го Моск. 
кінофестивалю). Держ. премія 
Срср 1978 
ДАНЙНТ Гі (н. 27.ХІІ 1925) — діяч 
комуністичного руху Гваделупи. Н. 
в селянській сім’ї. В 1944—49 — 
студент юрид. ф-ту ун-ту в Мон- 
пельє (Франція). З 1949 — адво¬ 
кат у Гваделупі. В 1946—58 — 
член Франц. комуністичної пар¬ 
тії. З 1958 — чл. Гваделупської ко¬ 
муністичної партії (ГКП). В тому 
ж році обраний членом ЦК ГКП; 
з 1964 — член Політбюро і Секре¬ 
таріату ЦК ГКП з орг. питань. З 
1969 — генеральний секретар ГКП. 
ДАНЕВСЬКИЙ Всеволод Пійо- 
вич [28.VIII (9.IX) 1852 — 26.ІІІ 
(7.IV) 1898] — український юрист, 
фахівець з міжнародного та кри¬ 
мінального права. Професор Хар¬ 
ків. ун-ту. Син П. Н. Данєвського. 
Одним з перших висунув принцип 
«всесвітнього правового псюядку», 
що, на його думку, мав об’єднати 
всі народи для їхнього благополуч¬ 
чя і щастя; критикував Монро 
доктрину. Осн. праця Д.: «Си¬ 
стема політичної рівноваги та ле¬ 
гітимізму і початок національності 
в їхньому взаємному зв’язку» 
(1882). 
данЕвський Пій Никодимо- 
вич [23.ІУ (5. V) 1820, Київщина — 

7.(19) IV 1892] — український 
юрист, діяч судової реформи 1864. 
Н. в дворянській сім ї. Закінчив 
юрид. ф-т Київ, ун-ту (1843); ви¬ 
кладав цивільне право в Ніжин¬ 
ському ліцеї. Осн. праці:«Про дже¬ 
рела місцевих законів деяких гу¬ 
берній і областей Росії» (1857), 
«Історія утворення Державної 
ради в Росії» (1859). 
ДАНЖУА (іЗепіоу) Арно (5.1 
1884, Ош, деп. Жер — 27.1 1974)— 
французький математик, член 
Франц. Академії наук (з 1942), 
її президент (з 1962), президент 
франц. матем. т-ва (з 1931), іноз. 
член АН СРСР (з 1971). Праці з 
функцій теорії, топології, квазі- 
аналітичних функцій та ін. Д. пов¬ 
ністю розв’язав класичну задачу 
про примітивну функцію, запрова¬ 
дивши для цього нове поняття ін¬ 
теграла (інтеграла Данжуа). Зо¬ 
лота медаль АН СРСР ім. М. В. 
Ломоносова (1971). 
ДАНИІЛ ЗАТбЧНИК — давньо¬ 
руський письменник кінця 12 — 
початку 13 ст., гаданий автор «Сло¬ 
ва Даниїла Заточника» (в іншій 
редакції «Моленіє Даниїла Заточ¬ 
ника»), яке збереглося в кількох 
списках 15—17 ст. У цьому творі, 
написаному риторичним стилем, 
автор викриває боярство й мона¬ 
стирське духівництво. 
Літ.: Гудзий Н. К. История древней 
русской литературьі. М., 1966. 

ДАНИТЛ ПАЛбМНИК — давньо¬ 
руський письменник кінця 11 — 
початку 12 ст., ігумен (можливо, 
Чернігівського) монастиря. Автор 
опису подорожі до Палестини (бл. 
1106—08) «Життя і ходіння Даниї¬ 
ла», що був популярним на Русі 
та в ін. країнах Європи. В цьому 
творі точний опис Палестини поєд¬ 
нується з легендарно-апокрифіч¬ 
ним матеріалом. 
Літ.: Історія української літератури, 
т. 1. К., 1967. 

ДАНИЛЕВСЬКИЙ Адріан Трохи- 
мович [р. н. невід., Харківщина — 
20.III (1.ІУ) 1844, Петербург] — 
український піаніст, педагог і ком¬ 
позитор. З поч. 19 ст. викладав 
гру на фортепіано в Петербурзі 
(серед учнів — О. Даргомиж- 
ський). Автор фп. п’єс («Поло¬ 
нез»), романсів, культової музики. 

М. Б. Степаненко. 

ДАНИЛЕВСЬКИЙ Василь Яко¬ 
вич [13 (25). І 1852, Харків — 
25.11 1939, там же] — україн¬ 
ський рад. фізіолог, акад. АН 
УРСР (з 1926), засл. професор 
УРСР (з 1926). Закінчив мед. 
факультет Харків, ун-ту (1874). 
Професор Харків, ун-ту (1883— 
1909 і 1917—21) та мед. ін-ту 
(1921—26). В 1927 організував і 
очолив у Харкові Органотерапев¬ 
тичний ін-т (тепер Укр. н.-д. ін-т 
експериментальної ендокриноло¬ 
гії), де працював до кінця життя. 
Праці Д. присвячені питанням 
фізіології нервової системи (вста¬ 
новив наявність у головному моз¬ 
ку центрів, які регулюють діяль¬ 
ність внутр. органів), електрофі¬ 
зіології (вперше зареєстрував елек¬ 
тричні явища у головному мозку 
собаки), вивченню гіпнозу у люди¬ 
ни і тварин, ендокринології, про¬ 
тистології тощо. 
Те.: Исследования над физиологичес- 
ким действием злектричества на рас- 

стоянии, ч. 1—2. X., 1900—01; Гип- 
нотизм. X., 1924; Учебник физиологии 
человека. X., 1929. 

ДАНИЛ £ВСЬКИЙ Віктор Васи¬ 
льович [23.VIII (4.ІХ) 1898, Лодзь, 
тепер ПНР — 9.VIII 1960, Ленін¬ 
град] — український рад. вчений 
і письменник, професор історії 
техніки (з 1928), акад. АН УРСР 
(з 1948). Член КПРС з 1944. Після 
закінчення (1923) Харків, техно¬ 
логічного (тепер політех.) ін-ту 
працював на з-дах. В 1928—29 
організував у вузах Харкова пер¬ 
ші в СРСР кафедри історії техні¬ 
ки. З 1931 — у Ленінграді (в Ін-ті 
істор. технології, на Металічному 
з-ді, завідував кафедрою історії 
техніки політех. ін-ту). У 1949— 
54 — голова, згодом ч*лен комі¬ 
сії з історії науки і техніки АН 
УРСР. Автор праць, присвячених 
історії вітчизн. техніки, тех. л-ри 
і освіти. Нагороджений орденами 
Трудового Червоного Прапора, 
«Знак Пошани», медалями. Держ. 
премія СРСР, 1942, 1948. 
Те.: И. И. Ползунов. М. —Л., 1940; 
Російська техніка. К.— Львів, 1948; 
Ломоносов на У крайнє. Л., 1954. 
Літ.: Хрєнов К. К., Гнип П. І. Віктор 
Васильович Данилевський. К., 1963. 

ДАНИЛЕВСЬКИЙ Григорій Пет- 
рович [14 (26).IV 1829, с. Данилів¬ 
на, тепер Барвінківського р-ну 
Харків, обл.— 6 (18). XII 1890, 
Петербург, похований в с. При- 
шибі, тепер Балаклійського р-ну 
Харків, обл.] — російський і укра¬ 
їнський письменник. У 1850 закін¬ 
чив Петерб. ун-т. Літ. діяльність 
почав 1846 (вірші, нариси з укр. 
побуту, статті з укр. л-ри). Автор 
творів про селян [«Втікачі в Ново- 
росії», 1862; «Воля» («Втікачі по¬ 
вернулись»), 1863], спрямованих 
проти кріпацтва; істор. романів 
«Мирович» (1879), «Княжна Та- 
раканова» (1883), «Спалена Моск¬ 
ва» (1886), а також роману «Чор¬ 
ний рік» («Пугачовщина», 1888 — 
89), написаних з консервативних 
позицій. Писав оповідання і повісті 
з життя укр. народу («Слобожа¬ 
ни», 1853; «Полтавська старина», 
1856; «Останні запорожці», 1878); 
«Українські казки» (сьоме вид. 
1888), статті про Г. Квітку-Ос¬ 
нов’яненка, Г. Сковороду. У 1962 
в с. Пришибі на могилі Д. вста¬ 
новлено пам’ятник. 
Те.: Сочинения, т. 1—24. СПБ, 1902; 
Бегльїе в Новорогсии.— Воля. М., 
1956; Мирович.—Княжна Таракано- 
ва.— Сожженная Москва. М., 1977; 
Укр. перек л.—Збігці в Новоросії. 
Львів, 1892; Нові землі. Львів, 1897. 
ДАНИЛЕВСЬКИИ Григорій Тро- 
химович (1772, Харківщина — 
25.XII 1863) — український скри¬ 
паль. Брат А. Данилевського. До 
1808 співав у придворній співаць¬ 
кій капелі в Петербурзі, з 1808 
виступав як скрипаль-соліст у Пе¬ 
тербурзі, Чернігові, Києві. 
ДАНИЛЕВСЬКИЙ Микола Сте¬ 
панович [25.VII (6.VIII) 1892, Хар¬ 
ків — 5.III 1920] — активний учас¬ 
ник боротьби за владу Рад на Ук¬ 
раїні. Член Комуністичної партії 
з 1913. Н. в сім’ї службовця. 
З квітня 1917 — член Харків, к-ту 
РСДРП(б) і президії Харків. Ра¬ 
ди робітн. і солдатських депутатів, 
один із організаторів Червоної 
гвардії Харкова. В грудні 1917 
обраний членом, згодом — секрета- 
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рем ЦВК Рад. України. В 1918 брав 
участь у боях проти нім. окупантів 
та білогвардійців. У 1919 — співро¬ 
бітник Наркомвійськсправ Украї¬ 
ни, комісар бригади 12-ї армії. 
Загинув у бою з військами бурж.- 
поміщицької Польщі. Нагородже¬ 
ний орденом Червоного Прапора. 
ДАНИЛЕВСЬКИЙ Олександр 
Якович [28.XI (10.ХІІ) 1838, Хар¬ 
ків — 8.VI 1923, Петроград] — 
російський і український біохімік, 
основоположник вітчизняної біо¬ 
хімії, чл.-кор. Петерб. АН (з 1898). 
Закінчив мед. факультет Харків, 
ун-ту (1860). В 1863—71 — профе¬ 
сор Казанського, 1885—92 — Хар¬ 
ків. ун-ту, з 1892 — петерб. 
Військ.-мед. академії. Разом з бра¬ 
том В. Я. Данилевським організу¬ 
вав у Харкові видання першого 
вітчизн. фізіол. журналу (1888— 
91). Праці Д. присвячені вивченню 
білків і білкового обміну, фермен¬ 
тів; раціональному харчуванню. 
Те.: Избранньїе трудьі. М., 1960. 
Літ.: Буланкин И. Н. Основополож¬ 
ник отечественной биохимии Александр 
Яковлевич Данилевский. X., 1953. 

данилЄнко Йосип Абрамович 
[н. 2 (15).ХІ 1903,с. Новий Бурлук, 
тепер Чугуївського р-ну Харків, 
обл.] — український рад. учений, 
зоотехнік, акад. ВАСГНІЛ (з 1966). 
Член КПРС з 1946. З 1939 — 
в н.-д. ін-ті тваринництва Лісосте¬ 
пу і Полісся УРСР (Харків), з 
1941 — директор цього ін-ту, а з 
1973 — наук, консультант. Нау¬ 
кові праці з питань годівлі с.-г. 
тварин, силосування кормів, утри¬ 
мання тварин на пром. комплек¬ 
сах та ін. Нагороджений орденом 
Леніна, трьома орденами Трудово¬ 
го Червоного Прапора, орденом 
4Знак Пошани», медалями. 

Й. Є. Мандель. 

ДАНИЛЕНКО Михайло Васильо¬ 
вич [н. 29.VII (Ю.УІІІ) 1918, с. 
Новосимбірськ, тепер Гайського 
р-ну Оренб. обл. ] — український 
рад. хірург, чл.-кор. АМН СРСР 
(з 1975), засл. діяч науки УРСР 
(з 1968). Герой Соціалістичної 
Праці (з 1978). Член КПРС з 1942. 
У 1941 закінчив Саратовський 
мед. ін-т. У 1944—64 — ординатор, 
асистент, доцент, зав. кафедрою 
Вінницького мед. ін-ту. З 1964 — 
ректор і одночасно зав. кафедрою 
грудної хірургії Львів, мед. ін-ту. 
Праці в галузі розвитку хірургіч¬ 
них методів лікування легень, на¬ 
бутих і природжених вад серця 
тощо. Нагороджений орденами 
Леніна, Трудового Червоного Пра¬ 
пора, ін. орденами, медалями. 
ДАНИЛЙШИН Степан Іванович 
[23.XII 1908(5.11909), с. Юхимівці, 
тепер Волочиського р-ну Хмельн 
обл.— 16.XII 1973, Тернопіль] — 
український рад. театральний ху¬ 
дожник, засл. діяч. мист. УРСР 
(з 1967). Член КПРС з 1960. У 1940 
закінчив Всеросійську АМ у Ле¬ 
нінграді. Працював у Терноп. укр. 
муз.-драм, театрі ім. Т. Г. Шевчен¬ 
ка, в якому оформив вистави: ««Бог¬ 
дан Хмельницький» Корнійчука 
(1947), 4У неділю рано зілля ко¬ 
пала» за Кобилянською (1956), 
4Не судилося» Старицького (1960), 
4Камінний господар» Лесі Укра¬ 
їнки (1964), 4Як сходило сонце» 
Микитенка (1967), 4Перша бороз¬ 
на» Кавалерідзе (1970). Нагород¬ 

жений орденом Трудового Червоно¬ 
го Прапора, медалями. 
Літ.: Виставка творів художника теа¬ 
тру Степана Івановича Данилишина. 
Львів, 1962. 

ДАНЙЛО з Калинівки (справж. 
прізв. та ім’я — Пічентов Данило 
Микитович; 1731, с. Калинівка, 
тепер Сум. обл.— ЗО.III 1776, там 
же) — український живописець. 
Навчався в Київ, академії, пізні¬ 
ше — в майстерні при Софії Київ¬ 
ській у Самуїла. Брав участь у 
розписах Софії Київської, писав 
ікони для церкви м. Ніжина (1759). 
На замовлення митрополита Ар- 
сенія Могилянського намалював 
образй св. Софії, Різдва Бого¬ 
родиці та великомучениці Вар¬ 
вари для митрополичого будинку 
в Києві. Розписав іконостас у 
церкві с. Студенка поблизу м. 
Глухова (1760—63), виконав кіль¬ 
ка портретів (Кіндрата Головні, 
1767, Сосницький краєзнавчий му¬ 
зей). 
ДАНЙЛО ГАЛИЦЬКИЙ (1201— 
64)— князь Галицько-Волинської 
землі, політ, діяч, дипломат і 
полководець, син князя Романа 
Мстиславичіг. В союзі з Мсти¬ 
славом Мстиславичем Удалим, 
закликаним на князювання в Га¬ 
лич (див. Галич давній), успішно 
боровся проти угор. і польс. за¬ 
гарбників (1219, 1221, 1227). Учас¬ 
ник битви на р. Калці (1223) про¬ 
ти монголо-татар. У 1229 оволодів 
Волинню, 1238 — Галичем, 1239 — 
Києвом і посадив у ньому воєво¬ 
ду Дмитра. Д. Г. відбив наступ 
нім. лицарів на пд.-зх. і зх. руські 
землі, розгромивши (1238) загарб¬ 
ників під Дорогичином. У боротьбі 
проти боярської верхівки й кня¬ 
зівських чвар спирався на підтрим¬ 
ку дрібних і серед, служилих фео¬ 
далів і городян, заінтересованих у 
зміцненні князівської влади. В 
Ярославській битві 1245 руські 
війська на чолі з Д. Г. розгромили 
угор.-польс. війська й дружинни¬ 
ків великих галицьких бояр, що 
зміцнило єдність Галицько-Волин¬ 
ського князівства. Визнавши 1246 
залежність від Золотої орди, не 
відмовився, проте, від наміру бо¬ 
ротися проти монголо-татар. З цією 
метою прагнув створити коаліцію 
за участю папи римського, угор. 
короля, польс. і лит. князів. На 
пропозицію папи римського, який 
намагався поширити вплив като¬ 
лицтва на сх.-слов. землі, Д. Г. бл. 
1254 прийняв королівський титул. 
Але, не діставши допомоги на За¬ 
ході, порвав з папою і продовжу¬ 
вав боротьбу проти монголо-татар 
власними силами. В 1254—55 
військо Д. Г. визволило від монго¬ 
ло-татар землі по Пд. Бугу, Слу¬ 
чі і Тетереву, здобуло Возвягль 
(тепер Новоград-Волинський). У 
зв’язку з новим руйнівним напа¬ 
дом монголо-тат. воєводи Бурундая 
(1259) Д. Г. змушений був підкори¬ 
тися Золотій орді. Д. Г. сприяв 
екон. й культурному піднесенню 
Галицько-Волинської Русі — було 
збудовано і укріплено ряд нових 
міст, зокрема Львів (названий 
ім’ям Льва — сина Д. Г.), Холм 
та ін. Діяльність Д. Г. висвітле¬ 
но в Галицько-Волинському літо¬ 
писі. Образ Д. Г. відтворено в укр. 
рад. л-рі й мистецтві (поема М. 

Бажана «Данило Галицький», істор. 
роман А. Хижняка і вокально- 
симфонічна поема Б. Крижанів- 
ського тієї самої назви). 
Літ.: Гуслистий К. Данило Галиць¬ 
кий. Саратов, 1942; Історія Українсь¬ 
кої РСР, т. 1, кн. 1. К., 1977. 

ДАНЙЛО ЧбРНИЙ (бл. 1360- 
1430, Москва) — російський живо- 
писець. Разом з А. Рубльовим та 
ін. майстрами розписував Успен¬ 
ський собор у Владимирі (1408) і 
Троїцький собор Троїце-Сергієвої 
лаври в Загорську (20-і рр. 15 ст.). 
Вважають, що він брав участь 
у виконанні деяких ікон і фресок 
у цих соборах. 
ДАНЙЛОВ Віталій Іванович 
[28.III (Ю.ІУ) 1902, с. Жовте, тепер 
Слов’яносербського р-ну Вороши- 
ловгр. обл.— 19.III 1954, Київ] — 
український рад. фізик, акад. АН 
УРСР (з 1951). Закінчив Дніпроп. 
ін-т нар. освіти (1926). З 1951 — 
директор Лабораторії металофі¬ 
зики АН УРСР, реорганізованої 
(1955) в Ін-т металофізики АН 
УРСР. Осн. праці в галузі рент¬ 
генографічного дослідження атом¬ 
ної структури рідких металів та 
теорії кристалізації. З’ясував фіз. 
суть явища зародження центрів 
кристалізації і вплив на цей про¬ 
цес різних факторів. Нагородже¬ 
ний орденами Трудового Черво¬ 
ного Прапора та Червоної Зірки. 
Держ.^ премія СРСР, 1950. 
ДАНЙЛОВ Володимир Валер’я- 
нович (1.VIII 1881, м. Духовщина, 
тепер Смол. обл.— 24. IV 1970, 
Ленінград) — український та ро¬ 
сійський рад. фольклорист і лі¬ 
тературознавець. Член КПРС з 
1946. Закінчив Ніжинський істор,- 
філологічний ін-т (1905). Автор 
праць з укр. фольклору, укр. і 
рос. л-ри, наук, розвідок про 
Т. Шевченка, О. Пушкіна, М. Го¬ 
голя, І. Тургенєва, Л. Толстого, 
М. Максимовича, А. Метлинсько- 
го та ін. 
Літ.: Панченко Н. Т. Список печат¬ 
них научньїх трудов В. В. Данилова. 
Л., 1963. 

ДАНЙЛОВ Кирша (Кирило Да¬ 
нилович) — скоморох-імпровіза- 
тор 18 ст., гаданий укладач пер¬ 
шої збірки російських билин, ду¬ 
ховних віршів тощо., Свій репер¬ 
туар записав на Уралі після 1742. 
Збереглася копія збірки на папері 
60—80-х рр. 18 ст. Перші видання 
збірки — 1804 і 1818 років. 
Те.: Древние российские стихотворе- 
ния, собранньїе Киршею Даниловьім. 
М.. 1977 

ДАНЙЛОВ Олексій Ілліч [н. 
14 (26). І 1897, с. Мосіно, тепер 
Суздальського р-ну Влад, обл.]— 
рад. військ, діяч, генерал-лейте¬ 
нант (1943). Член КПРС з 1941. 
В Рад. Армії я 1918. В 1931 закін¬ 
чив Військ, академію ім. М. В. 
Фрунзе. Учасник рад.-фінл. війни 
1939—40. Напередодні Великої 
Вітчизн. війни 1941—45 — заст. 
команд, військами Київ, особли¬ 
вого військ, округу. Під час вій¬ 
ни — нач. управління ППО та нач. 
штабу армії на Пд.-Зх. фронті, 
команд, армією на Сталінград- 
ському і Донському фронтах, танк, 
армією — на Пд.-Зх. і 3-му Укр. 
фронтах. Керовані Д. війська бра¬ 
ли участь у визволенні тер. Украї¬ 
ни. Д. командував армією в рад.- 
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япон. війні 1945. Після війни — 
на керівних посадах у Рад. Армії. 
З 1968 — у відставці. Нагородже¬ 
ний 2 орденами Леніна, 5 орденами 
Червоного Прапора, ін. орденами, 
медалями. 
ДАНЙЛОВ Семен Петрович 
[7 (20).X 1917, Митахський насліг, 
тепер Горного р-ну Якут. АРСР — 
27.XI 1978, Якутськ] — якут. рад. 
поет. Член КПРС з 1961. Друкува¬ 
тися почав 1937. Перша книга — 
«Опові дання» (1945). Автор збірок 
віршів і поем: «Моя Батьківщина» 
(1949), «Мирне місто» (1958), «Щас¬ 
тя орла» (1961), «Зірки Аласа» 
(1963),«Білий кінь Манчари» (1969), 
«День новий» (1971), «Мої дорож¬ 
ні супутники» (1975)та ін., в яких 
героїчна романтика поєднується 
з реалістичним зображенням по¬ 
всякденних справ людей. Твори Д. 
пройняті національним побутовим 
колоритом, оспівують красу при¬ 
роди Півночі. Писав і для дітей. 
Нагороджений орденами Трудо¬ 
вого Червоного Прапора, Друж¬ 
би народів, медалями. 
ДАНИЛІЬК Іван Ілліч (н. З.ХІІ 
1931, с. Рашків, тепер Городен- 
ківського р-ну Івано-Фр. обл.) — 
український рад. математик, чл.- 
кор. АН УРСР (з 1965). Член 
КПРС з 1972. Закінчив Львів, 
ун-т (1955). З 1958 працював у 
Сибірському відділенні АН СРСР, 
у 1965—74 — директор Донецько¬ 
го обчислювального центру АН 
УРСР (з 1970—Ін-т прикладної ма¬ 
тематики та механіки АН УРСР), 
з 1975 — зав. відділом цього ін-ту. 
Осн. праці стосуються рівнянь ма¬ 
тематичної фізики, теорії крайо¬ 
вих задач і сингулярних інтеграль¬ 
них рівнянь. Нагороджений орде¬ 
ном «Знак Пошани». 
ДАНИЛІЬК Йосип Миколайович 
(1842, Львів — 8.II 1904) — діяч 
робітн. руху в Галичині. Н. в 
сім’ї робітника. Брав участь у 
польському повстанні 1863—64. 
Д.— один з ініціаторів створення 
«Прогресивного товариства львів¬ 
ських друкарів» (1869), засновник 
першого професійного т-ва друка¬ 
рів у Галичині «Вогнище» (1875). 
В 1878 Д. видавав соціалістичну 
робітн. газ. «Праца». Співавтор 
«Програми галицьких соціалістів», 
виданої 1881 в Женеві. Один з ке¬ 
рівників страйків столярів (1886) 
і пекарів (1888) у Львові. В 1889 — 
делегат Паризького конгресу, на 
якому було засновано Інтернаціо¬ 
нал 2-й. 
ДАНИЛІЬК Олексій Мусійович 
(н. 24.IV 1934, с. Іллін, тепер Го- 
щанського р-ну Ровен. обл.) — но¬ 
ватор с.-г. виробництва, Герой Со¬ 
ціалістичної Праці (1973). Член 
КПРС з 1958. Трудову діяльність 
розпочав у 1950 трактористом Буг- 
ринської МТС Гощанського р-ну. 
У 1973 закінчив Мирогощанський 
радгосп-технікум (Дубні вський 
р-н Ровен. обл.), набув спеціаль¬ 
ності техніка-механіка. Бригадир 
тракторної бригади колгоспу ім. 
газ. «Правда» Гощанського р-ну 
(1958—62), а з квітня 1962 — кол¬ 
госпу ім. Жданова. Бригада, яку 
очолює Д., у 1976 зібрала по 62,8 
ц/га зернових, по 542 ц/га цукр. 
буряків, по 205 ц/га картоплі. Де¬ 
легат XXIV з’їзду Компартії Ук¬ 

раїни. Депутат Верховної Ради 
УРСР 9-го скликання. Член Союз¬ 
ної Ради колгоспів. Нагороджений 
двома орденами Леніна, орденом 
Жовтневої Революції, ін. ордена¬ 
ми, медалями. О. Д. Яремчук. 

ДАНЙЛЬЧА — карстова печера в 
Криму. Розташована за 2,5 км від 
с. Соколиного Бахчисарайського 
р-ну. Довж. 14 м, шир. 12 м, вис. 
З м. На стінках — каскадні на¬ 
пливи, є натічні колони. Частина 
печери зайнята підземним озером 
(пл. 50 м2, глиб, до 2 м). У печері 
знайдено кістки тварин, черепки 
середньовічної кераміки. Біля вхо¬ 
ду — залишки невеликого храму 
8—9 ст. Об’єкт туризму. 

Ю. /. Шутов. 

ДАНЙНА — в давньоруській дер¬ 
жаві найдавніша форма оподатку¬ 
вання залежного населення, що 
відповідно до істор. умов висту¬ 
пала або як військова контрибуція, 
або як прямий держ. податок чи 
феод, рента. Як військ, контрибу¬ 
ція Д. згадується в недатованій 
найдавнішій частині «Повісті вре- 
менних літ», де перелічуються не¬ 
слов’янські племена «иже дань 
дають Руси», а також в оповідан¬ 
ні про спроби хозар примусити 
полян сплачувати їм Д. Про Д. як 
держ. податок йдеться в літописі, 
де розповідається, що Олег, став¬ 
ши князем у Києві, почав збира¬ 
ти її «на словенах і кривичах». Ки¬ 
їв. князі збирали Д. у слов. племен 
спочатку у формі полюддя. В 
947 київ, княгиня Ольга регламен¬ 
тувала збирання Д. Відтоді її пере¬ 
творено на постійний держ. пода¬ 
ток, що його сплачували спочат¬ 
ку продуктами с. г. або промислів, 
а пізніше грішми. З розвит¬ 
ком феод, відносин Д. все більше 
набувала значення феод, продук¬ 
тової ренти. Одиницею оподатку¬ 
вання було окреме сел. г-во, що 
згадується в джерелах під назвою 
«двору», «диму», «рала», «плуга». 
За часів монголо-тат. іга населен¬ 
ня Русі сплачувало Д. ханові Зо¬ 
лотої орди як контрибуцію, а місц. 
князям — як держ. податок. З по¬ 
силенням феод.-кріпосницької 
експлуатації на Україні і в Росії в 
16 — 1-й пол. 19 ст. Д. набрала ха¬ 
рактеру натуральних і грошових 
повинностей. 
ДАНІЄЛЬСОН Микола Францо- 
вич (псевд.— Ніколай — он; 1844 — 
3. VII 1918) — російський еконо¬ 
міст, один з ідеологів ліберального 
народництва 80—90-х рр. 19 ст. 
Завершив переклад рос. мовою 1-го 
тому «Капіталу» К. Маркса, по¬ 
чатий Г. О. Лопатіним, і самостій¬ 
но пепеклав 2-й (виданий 1885) і 
3-й (1896) томи. Листувався з К. 
Марксом та Ф. Енгельсом. Д. ідеа¬ 
лізував можливості рос. общини, 
протиставляв кустарну пром-сть 
капіталістичній, стверджував, що 
розвиток капіталізму підриває 
існування Росії. В. І. Ленін у пра¬ 
цях 90-х рр. викрив неспромож¬ 
ність дріонобурж. поглядів Д., 
особливо нерозуміння ним класо¬ 
вої боротьби. 
ДАНІЯ, Королівство Данія — дер¬ 
жава в Зх. Європі, на п-ові Ютлан¬ 
дія та прилеглих островах (най¬ 
більші з них — Зеландія, Фюн, 
Лолланн, Фальстер, Борнгольм). 

В адм. відношенні Д. поділяється 
на 14 районів (амтів). Д. нале¬ 
жать Фарерські острови та о. Грен¬ 
ландія, які користуються внутр. 
автономією. 
Державний лад. Д.— конституцій¬ 
на монархія. Діючу конституцію 
прийнято 1953. Глава д-ви — король 
(королева). Законодавча влада на¬ 
лежить королю і однопалатному 
парламентові — фолькетингові, 
який обирається населенням стро¬ 
ком на 4 роки. Виконавчу владу 
здійснює уряд, призначуваний ко¬ 
ролем і очолюваний прем’єр-мі¬ 
ністром; уряд відповідальний пе¬ 
ред фолькетингом. 
Природа. Берегова лінія Ютландії 
та островів розчленована числен¬ 
ними затоками й протоками (особ¬ 
ливо на Сх.); вздовж берегів — 
дюни, подекуди марші, вати. 
Рельєф переважно рівнинний, по- 
горбований. Найвища точка Д.— 
Ідінг-Сков (вис. 172 м) на Сх. Ют¬ 
ландії. Незначні поклади каоліну, 
крейди, бурого вугілля, торфу, 
нафти. Клімат помірний, морський. 
Пересічна т-ра січня бл. 0°, 
липня +15, +16°. Річна сума опа¬ 
дів 600—900 мм; часто бувають ту¬ 
мани. Багато коротких річок і не¬ 
великих озер. Численні болота ін¬ 
тенсивно осушуються. Переважа¬ 
ють дерново-підзолисті, на Сх.— 
бурі лісові грунти, на узбереж¬ 
жях — лучні алювіальні. Під лі¬ 
сами — бл. 10% тер. країни (бук, 
дуб, сосна, ялина). 

ДАНІЯ 

Герб Данії. 

ДАНІЯ 
дуй, сисна, ялина/. п /« і 
Населення. Понад 98% нас. ста- Площа ~43 ТИС- км 
новлять датчани (1975). Живуть Населення — 
також німці, фарерці, гренландці. 5,1 млн. чол. (1978) 
Офіц. мова — датська. Пересіч- Столиця — 
на густота нас.— понад 118 чол. м. Копенгаген 
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ДАНІЯ 
на 1 км2 (1978). Понад 80% нас. 
живе в містах. Найбільші міста: 
Копенгаген, Орхус, Оденсе, Оль- 
борг. 
Історія. В кін. 1-го тис. до н. е. на 
тер. сучас. Д. жили герм, племена 
англів, ютів, герулів, саксів, кім¬ 
врів. У 5—6 ст. з Пд. Скандінав¬ 
ського п-ва в Ютландію переселили¬ 
ся дани (у 8 ст.— осн. маса нас. 
Д.). В 6—8 ст. розгорнувся процес 
класового розшарування. У 8—11 
ст. дат. вікінги нападали на узбе¬ 
режжя Зх. Європи, в 9 ст. завою¬ 
вали Пн.-Сх. Англію, в 10 ст.— 
Нормандію (Пн. Франція). У 8 ст. 
почався процес політ, об’єднання 
країни. В 10 ст. засновано єдине 
дат. королівство. За короля Кну- 
да І Великого (1018—35) Д. на де¬ 
який час підкорила Норвегію та 
Англію. Бл. 960 Д. офіційно при¬ 
йняла християнство. В 11—12 ст. 
поширився процес феодалізації. В 
1086 вибухнуло перше велике сел. 
повстання. В 12 ст. мали місце 
династичні зв’язки між дат. дво¬ 
ром і нащадками Володимира Мо- 
номаха. В 12—13 ст. дат. коро¬ 
лі захопили землі поморських сло¬ 
в’ян та естів (Пн. Естонія перебу¬ 
вала під пануванням Д. до 1346). 
Але після поразки від нім. фео¬ 
далів 1227 Д. втратила більшість 
цих володінь. Із серед. 13 ст. краї¬ 
ну охопили феод, міжусобиці. 
Ганза, скориставшися з ослаблен¬ 
ня країни, 1370 домоглася значних 
привілеїв у Д. Розквіт зовн. могут¬ 
ності Д. припав на період правлін¬ 
ня Маргарити Датської (1375— 
1412). Дат. королі на тривалий час 
здобули норв. (1380—1814) і 
швед. (1389—1435; 1448—1523) 
корони. На з’їзді феод, знаті 
1397 було проголошено Каль- 
марську унгю Д., Швеції (з Фін¬ 
ляндією) та Норвегії (з Ісландією). 
В 1460 до Д. було приєднано ІІІлез- 
віг і Гольштейн. У 15—16 ст. оста¬ 
точно утвердилися феод.-кріпос¬ 
ницькі відносини, відбувалися чис¬ 
ленні сел. повстання (1441—43 та 
ін.). Проведення 1536 королівсь¬ 
кої лютеранської Реформації спри¬ 
яло посиленню позицій дворянства. 
Зазнавши поразок у численних вій¬ 
нах зі Швецією (16—17 ст.) і в 
Тридцятилітній війні 1618—48, 

Д. втратила Сконе (пд.-зх. частину 
Швеції), Сх. Норвегію, о-ви у Бал¬ 
тійському м. В 17 ст. у Д. встано¬ 
вився абсолютизм (юридично 1665). 
Криза кріпосництва, сел. завору¬ 
шення привели до скасування крі¬ 
посного права (закони 1788, 1800) 
та поширення капіталістичних від¬ 
носин. Внаслідок поразки у війні 
1807—14 з Великобританією і Шве¬ 
цією Д. втратила Норвегію і 
о. Гельголанд. У період революцій 
1848—49 в Європі в Д. посилив- 

Замок Фредеріксборг біля Копенгаге¬ 
на. 1602—22. 

ся масовий нар. рух за політ, пра¬ 
ва. За конституцією 1849 Д. стала 
обмеженою монархією. В 50—60-х 
рр. у Д. ліквідовано залишки фео¬ 
далізму, поміщицькі землі викуп¬ 
лено селянами. В результаті війни 
1864 з Пруссією та Австрією Д. 
втратила Гольштейн, Шлезвіг і 
герцогство Лауенбург. У 70-х рр. 
19 ст. розгорнувся робітн. рух, 
виникли перші профспілки і с.-д. 
орг-ції. На поч. 20 ст. економіка 
країни залишалася в осн. аграр¬ 
ною. Під час 1-ї світової війни Д. 
дотримувалася нейтралітету. Під 
впливом Великого Жовтня в Д. 
1917—20 посилився робітн. рух. 
У 1919 засновано Компартію Д. 
В 1924 Д. встановила дипломатичні 
відносини з СССР. У 30-х рр. швид¬ 
ко розвивалася дат. пром-сть, 
уряд провів ряд соціальних ре¬ 
форм. 9.IV 1940 Д. окупували нім.- 
фашист. війська. Дат. уряд 1941 
приєднався до <Антикомінтернів- 
ського пакту ь. З 1942 в країні 
розгорнувся Рух Опору, який очо¬ 
лювали комуністи. 5.У 1945 нім. 
війська в Д. капітулювали перед 
англ. збройними силами. 9.У 1945 
Рад. Армія визволила о. Борн- 

гольм. Тимчасовий демократич¬ 
ний уряд із представників Руху 
Опору (1945) провів чистку держ. 
апарату та деякі соціальні рефор¬ 
ми. З 1945 Д.— член ООН. Після 
війни при владі перебували уряди, 
основу яких становила С.-д. пар¬ 
тія Д. (крім 1945—47, 1950—53, 
1968—71, 1973—75). Взявши участь 
у Маршалла плані (1948—52), Д. 
потрапила в екон. і політ, залеж¬ 
ність від США, 4.IV 1949 вступила 
до НАТО. З 1951 на о. Гренландія 
розміщено амер. військ, бази, 
1961 створено об’єднане дат.-за- 
хіднонім. командування на Балт. 
м. В 60-х рр. в економіку Д. актив¬ 
но проникав іноз. капітал. Тру¬ 
дящі, керовані компартією, поси¬ 
лили боротьбу за поліпшення умов 
життя, за міцний мир. У 1960— 
72 Д.— член Європейської асоціа¬ 
ції вільної торгівлі, з 1973 — 
член Європейського економічного 
товариства, Європейського об'єд¬ 
нання вугілля і сталі, Євратома, 
з 1979 — Європ. валютної системи. 
У 1974 Д. переживала гостру по¬ 
літ. кризу. Між Д. і СРСР підпи¬ 
сано ряд угод (1968—71, 1973, 
1975) про екон., наук.-тех. і куль¬ 
тур. співробітництво. 
Політичні партії, профспілки. 
Соціал - демократична 
партія Данії (СДПД), 
засн. 1871. Венстре-Ліберальна 
партія, засн. 1870. Разом із СДПД 
створює урядову коаліцію (з 1978). 
Партія прогресу, засн. 
1970. Об’єднує дрібну буржуазію 
міста. Консервативна на¬ 
родна партія, засн. 1915. 
Виражає інтереси великої буржуа¬ 
зії та поміщиків. Радикаль¬ 
на Венстре, засн. 1905. Ви¬ 
ражає інтереси дрібної буржуазії 
та ліберальної інтелігенції. Хри¬ 
стиянська народна пар- 
т і я, засн. 1970. Бурж.-клерикаль¬ 
на. Демократи центру, 
засн. 1973 на базі правого крила 
СДПД. Соціалістична на¬ 
родна партія (СНП), засн. 
1959. Об’єднує частину робітни¬ 
ків, службовців, інтелігенції. Л і - 
в і соціалісти, засн. 1967 
лівим крилом СНП. Комуністична 
партія Данії, заснована 1919. 
Центральне об’єднан¬ 
ня профспілок Данії. 
Входить до Міжнародної конфеде¬ 
рації вільних профспілок. 
Господарство. Д.— індустріально- 
агр. капіталістична країна з екс¬ 
портною орієнтацією г-ва. В еконо¬ 
міці значну роль відіграють великі 
монополії та іноз. капітал. Пром. 
вироби, базується значною мірою 
на імпортній сировині, що зумов¬ 
лює зростання зовн. ооргу країни 
(51 млрд. крон, кінець 1977). Заг. 
криза капіталістичного г-ва 70-х рр. 
призвела до подорожчання життя 
в країні — за 1970—76 на 69,8%; 
зростає безробіття (204 тис. чол. 
на кін. 1977). 
Промисловість. В пром-сті 
створюється понад 40% нац. 
доходу і бл. 60% вартості експорту 
країни. Енергетика Д. базується 
на довізному паливі (гол. чин. наф¬ 
ті і нафтопродуктах). Видобувають 
у невеликій кількості буре вугіл¬ 
ля, каолін, на шельфі Північно¬ 
го м.— нафту (500 тис. т, 1977). 
Осн. галузі пром-сті: машинобуду- 
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вання (судна, суднор' дизелі, с.-г. 
машини, електротех. й радіоелект¬ 
ронні вироби, прилади, устатку¬ 
вання для цем. і харч, пром-сті 
тощо), хім. (мінеральні добрива, 
синтетичні смоли і пластмаси, мед. 
препарати), харч, (особливо м’ясо- 
мол. і рибна). Розвивається нафто^ 
переробка (три нафтопереробні 
з-ди заг. потужністю 11,3 млн. т 
нафти на рік). Вироби, буд. ма¬ 
теріалів, зокрема цементу; підпри¬ 
ємства легкої, меблевої, скляної 

Виробництво основних видів 
промислової і сільськогосподарської 
продукції 

Продукція 1971 1977 

Електроенергія, 
млрд. кВт • год 17,2 20,6 

Судна (поставлено за¬ 
мовникам, тис. брут¬ 
то реєстрових т) 724 700 

Цемент, тис. т 2733 2316 

Молоко » » 4'56 5010 * 

Масло » » 124 131 

Сир » » 123 177 

М'ясо » » 1129 1129 

• 1976. 

і фарфорової (відомий копенга¬ 
генський фарфор) пром-сті. Гол. 
пром. центри: Копенгаген, Орхус, 
Оденсе, Ольборг. 
Сільське господарст¬ 
во Д. відзначається високою про¬ 
дуктивністю й товарністю. Харак¬ 
терні концентрація вироби., розо¬ 
рення дрібних фермерів. Провід¬ 
ною галуззю є тваринництво м’ясо- 
мол. напряму, частка якого стано¬ 
вить бл. 90% всієї товарної продук¬ 
ції с. г. Поголів’я (млн., 1977): 
великої рогатої худоби — 3,1, сви¬ 
ней — 8,2. Розвинуте птахівництво. 
Землеробство спеціалізується на 
вирощуванні кормів. Під кормови¬ 
ми культурами — бл. 90% об¬ 

роблюваної площі. Вирощують та¬ 
кож ячмінь, пшеницю, картоплю. 
Розвинуті рибальство (1,9 млн. 
т риби, 1977), звірівництво. 
Транспорт. Найважливіший 
вид транспорту — морський (понад 
50% внутр. і 80% зовн. торг, пе¬ 
ревезень). Тоннаж торг, флоту — 
5365 тис. брутто реєстрових т 
(1977). Найбільший мор. порт — 
Копенгаген. Залізничне поромне 
сполучення між п-овом Ютландія 
і о-вами та сусідніми країнами. 
Довжина з-ць (з урахуванням по¬ 
ромів) — 4245 км, автошляхів — 
55,9 тис. км. Міжнар. аеропорт 
Каструп (Копенгаген). 
Зовнішня торгівля. Данія 
експортує мол. продукти, яйця, 
м’ясо і м’ясопродукти, живу 
худобу, рибу, технічні й хар¬ 
чові жири, судна, електротех. 
устаткування й машини для харч, 
і цем. пром-сті; імпортує нафту 
й нафтопродукти, мінеральну си¬ 
ровину, метали, с.-г. машини, 
верстати, автомашини та ін. Гол. 
торг. партнери — країни Євро¬ 
пейського економічного това¬ 
риства, Швеція. Частка країн — 
членів РЕВ у зовнішньоторг. то¬ 
варообороті Д. становить 4,2% 
(1976). 
Грошова одиниця — крона. За кур¬ 
сом Держбанку СРСР 100 крон = 
= 12,87 крб. (березень 1979). 

А. П. Ревенко. 
Медичне обслуговування. В 1972 у 
Д. було бл. 42,2 тис. лікарняних 
ліжок (8,4 ліжка на 10 тис. ж.); 
у 1973 мед. допомогу подавали 
10.8 тис. лікарів (1 лікар на 471,7 
ж.). Лікарів готують 7 вищих 
мед. навч. закладів. 
Освіта, наукові та культурно-освіт¬ 
ні заклади. Поч. ланка системи ос¬ 
віти Д.— дитсадки. Вік обов’язко¬ 
вого навчання — від 7 до 16 років. 
Термін навчання у поч. школах — 
7 років (у 1974/75 навч. р.— понад 
559,7 тис. учнів), у молодших 
серед, (реальних) школах — 2—З 
роки, у старших серед, школах 
(гімназіях) — 3—2 роки (в 1974/75 
навч. р.— понад 224,7 тис. учнів); 
у профес.-тех. уч-щах — 1—3 роки 
(в 1973/74 навч. р.— понад 131,4 
тис. учнів). 90% дітей навчаються 
у безплатних держ. школах. Ви¬ 
щу освіту здобувають у 5 ун-тах, 
2о ін-тах і коледжах (у 1975/76 
навч. р. налічувалось в ун-тах 50,8 
тис., в ін-тах і коледжах — 26,2 
тис., у пед. вузах — 22,2 тис. сту¬ 
дентів). Найбільші вузи: ун-ти в 
Копенгагені (засн. 1479) та Орхусі 
(засн. 1928), інженерна академія 
Д. (засн. 1957), тех. ун-ти в Ко¬ 
пенгагені. Наук, установи: Дат¬ 
ська королівська академія наук 
і л-ри (засн. 1742), Академія крас¬ 
них мистецтв (засн. 1754), Дат. 
академія тех. наук (засн. 1937), 
понад 20 ін. н.-д. установ. Б-ки: 
Королівська й Муніципальна в Ко¬ 
пенгагені, Публічна в Орхусі тощо. 
Музеї: Нац. королівський красних 
мистецтв, Королівський морський 
у Копенгагені, будинок-музей Г.-К. 
Андерсена в Оденсе та ін. 

В. 3. Клепиков. 

Преса, радіомовлення, телебачен¬ 
ня. В 1975 в Д. виходили 49 щоден¬ 
них газет заг. тиражем 1,7 млн. 
прим., бл. ЗО тижневиків тиражем 
2.8 млн. прим., 150 журналів і 300 

місц. газет. Осн. щоденні газети: 
4 Акту ельт» (< Актуально», з 1872) — 
орган с.-д. партії, 4Берлінгске ті- 
денне» (4Відомості Берлінга», з 
1749)— консервативна, 4Б. Т.». 
(4Берлінгске ті денне», з 1916), 
4Політікен» (4Політика», з 1884), 
4Екстрабладет» (4Екстрена газета», 
з 1904). Орган Компартії Д. 4 Панд 
ог фольк» (4 Країна й народ», 
з 1941). Інформ. агентство Рітсаус- 
бюро засн. 1866, акціонерне т-во. 
Радіомовлення — з 1925, телеба¬ 
чення — з 1954. Перебувають під 
контролем урядової служби 4Дат¬ 
ське радіо». О. В. Ткачов. 
Література. З давніх часів в Д. 
склалася багата усна нар. твор¬ 
чість. Перші писемні пам’ятки (лат. 
мовою) датуються 12 ст. Відомою 
є істор. праця Саксона Граматика 
4Діяння датчан» (12—13 ст.). В 
13—14 ст. все більшу роль відігра¬ 
вали пам’ятки дат. мовою, знач¬ 
ною мірою перекладні. Пожвав¬ 
ленню літ. життя сприяла Рефор¬ 
мація і початок книгодрукування 
в Д. Переклад Євангелія К. Пе- 
дерсеном послужив основою для 
розвитку дат. літ. мови. У 18 ст. 
в Д. проникли ідеї Просвітитель¬ 
ства, найвизначнішим діячем 
якого був комедіограф Л. Голь- 
берг. В поезії Г.-А. Брорсона, дра¬ 
матургії Й. Евальда помітні сен- 
тименталістські настрої. В твор¬ 
чості Є. Баггесена, П.-А. Гейбер- 
га, М. Бруна знайшли відображен¬ 
ня ідеї Великої франц. революції. 
З поч. 19 ст. провідним напрямом 
у л-рі став романтизм. Найвиз¬ 
начніший його представник — 
А.-Г. Еленшлегер. Романтизм знай¬ 
шов свій вияв і в творчості Н. Ф.- 
С. Грундтвіга, С.-С. Бліхера. К. 
Вінтера та ін. У творах К.-В. Бре- 
даля 30-х рр. і Й.-Л. Гейберга 40-х 
рр. посилилися реалістичні тен¬ 
денції. Всесвітнє визнання здобу¬ 
ли казки та історії Г.-К. Андерсена. 
Попередник сучас. л-ри екзистен¬ 
ціалізму — С. К'єркегор. 
Провідна роль у формуванні 
сканд. реалізму належить критико¬ 
ві Г. Брандесу. Визначним дат. 
реалістом 19 ст. був Є.-П. Якоб- 
сен. Нова дат. л-ра представлена 
творами Г. Понтоппідана, Г. Драх- 
мана, Г. Банга, К. Г’єллерупа, 
Й.-В. Єнсена. Важливим етапом 
розвитку л-ри Д. була творчість 
першого дат. пролет. письменника 
М. Андерсена-Нексе. З прогресив¬ 
них позицій виступили В. Гейнесен 
і О. Гельстед. 
У 20—30-х рр. розвивалася соці¬ 
ально-критична проза — романи 
Г.-Р. Кірка, Е. Крістенсена, Г. 
Шерфіга, К. Беккера, М. Кліт- 
гора, драматургія К. Мунка, К.- 
Е. Соїь К. Абелля. З’явилися й 
твори Й. Нільсена, К. Сеннербю, 
Г.-К. Браннера, К. Бліксен, К. 
Мікаеліс та ін. В роки 2-ї світової 
війни багато письменників брали 
участь у Русі Опору. У післявоєн¬ 
ний період з творами, в яких пору¬ 
шуються актуальні проблеми сус¬ 
пільного життя, виступили Г. 
Вульф, Т. Дітлевсен, П. Шальде- 
мосе, Г.-Л. Єпсен. Письменни¬ 
кам, що прийшли в л-ру в 60—70-і 
рр., притаманні пошуки нових 
форм, філос. осмислення ДІЙСНОСу 
ті, гостра реакція на соціальні 
конфлікти сучас. суспільства (В. 

ДАНІЯ 

Собор у місті Роскілле. 
інтер’єр. Почато в 
12 ст. 

16 УРЕ. т. 3. 
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ДАНКЕВИЧ 

Данія. 
Б. Торвальдсен. Вул¬ 
кан. Мармур. 1838. Му¬ 
зей Б. Торвальдсена. 
Копенгаген. 

Серенсен, П. Себерг, Б. Андерсен, 
С. Гольм). На Україні видано 
твори Г.-К. Андерсена, М. Андер- 
сена-Нексе, Є.-П. Якобсена, Г. Кір¬ 
ка, Г. Шерфіга та інших. 
Архітектура. На тер. Д. від часів 
вікінгів збереглися залишки фор¬ 
тець Треллеборг на о. Зеландія, 
Агтерсборг поблизу Лім-Фйорда. 
В 10—13 ст. будувалися базилі- 
кальні церкви (церква Богоматері 
в Роскілле, 11 ст.), масивні хресто¬ 
во-купольні собори (в Рібе та Ві- 
боргу), своєрідні круглі церкви на 
о. Борнгольм. В романський пе¬ 
ріод зводилися оборонні споруди 
(замки Себорг і Вордінгборг на 
о. Зеландія, башта Баструп та ін.). 
В готичний період (поч. 13—30-і 
рр. 16 ст.) споруджено величні со¬ 
бори в Роскілле та Оденсе, пря¬ 
мокутні в плані замки з масивними 
стінами й баштами (замок Спет- 
руп в р-ні Віборга). Для архітек¬ 
тури 16 — 1-ї пол. 18 ст. характер¬ 
не буд-во палаців, громад, і житл. 
будинків, в декорі яких спочатку 
виявлялися риси ренесансу (біржа 
й палац Росенборг у Копенгагені, 
замки-резиденції Кронборг і Фре- 
деріксборг на о. Зеландія), піз¬ 
ніше — барокко й рококо (ан¬ 
самбль Амалієнборг, арх. Н. Ейт- 
вед, Н. Жарден). У 2-й пол. 18 — 
1- й пол. 19 ст. розвивався класи¬ 
цизм (арх. К.-Ф. Гарсдорф, К.- 
Ф. Гансен, М.-Г. Біннесбель). В 
архітектурі Д. кін. 19 — поч. 
20 ст. стверджувалася нац. роман¬ 
тика (нова ратуша в Копенгагені, 
арх. М. Нюроп), у 20-х рр. 20 ст.— 
неокласицизм (будинок поліцейсь¬ 
кого управління в Копенгагені, арх. 
Г. Кампман і О. Рафн), з 30-х рр. 
поширився функціоналізм (ун-т в 
Орхусі, 1932—46, арх. К.-О. Фіс- 
кер та ін.; будинок аерокомпанії 
4САС»у Копенгагені, 1959, арх. А. 
Якобсен). Після 2-ї світової вій¬ 
ни частково реконструюються й за¬ 
будовуються міста Оденсе, Ко¬ 
пенгаген (арх. С.-Е. Расмуссен та 
ін.), відбудовуються міста Ренне 
і Нексе; створюються нові житл. 
комплекси. 
Образотворче мистецтво. На тери¬ 
торії Д. збереглися статуетки з ян¬ 
тарю, наскельні зображення, що 
належать до доби неоліту й брон¬ 
зи, срібні посудини з часів заліз, 
віку. У розписах романських цер¬ 
ков був помітним візант. вплив. 
У 1754 засновано АМ у Копенга¬ 
гені, що сприяло розвиткові живо¬ 
пису, скульптури і графіки. У 
2- й пол. 18 — на поч. 19 ст. в Да¬ 
нії працювали скульптор Б. Тор¬ 
вальдсен, живописець Н.-А. Абіль- 
гор та ін. В 1-й пол. 19 ст. провід¬ 
не місце в живописі посідали К.-В. 
Еккерсберг, К.-А. Єнсен, А. Мюл- 

К.-В. Еккерсберг. Бриг з катером, 
1831. Приватна збірка. Копенгаген. 

лер. У традиціях академізму фор¬ 
мувалася творчість живописців 
К. Гансена і В.-Н. Марстранна. З 
80-х рр. 19 ст. розквіту досягло 
вироби, худож. фарфору. В кін. 
19 — на поч. 20 ст. живописці 
П.-С. Крейєр, В. Йогансен, А. 
Єрндорф, скульптор і живописець 
Т.-Е. Філіпсен зображували при¬ 
роду і простих людей, Д. З поч. 
20 ст. в Д. поширювалися новітні 
модерністські течії (В. Шарф, 
пізніше Е. Альфельт, Е. Якобсен 
та ін.). В реалістичних традиціях 
працюють живописці О. Руде, 
Г. Єнсен, графік Г. Бідструп. 
Музика Д. до 12 ст. обмежена жан¬ 
рами нар. мистецтва — епічними 
піснями й танцями. Перші зразки 
профес. культової музики на¬ 
лежать до 12 ст., світської — до 
15 ст. Профес. муз. твори, в яких 
відчутний нац. стиль — <Пісні в 
народному дусі» (1782—90) та 
зингшпілі 4Свято врожаю» (1790), 
4 Весілля Петера» (1793) І. Шульца. 
Серед композиторів 19—20 ст.— 
Н. Гаде, І. Гартман, А. Гамерік, 
П. Ланге-Мюллер, А. Енна. Осно¬ 
воположник сучас. композиторсь¬ 
кої школи — К. Нільсен. Відомі 
композитори*—К. Рісагер, Н. Бент- 
сон, Ф. Гефдінг, Е. Гамерік, В. 
Гольмбое, С. Шульц та ін.; вико¬ 
навці: співак Н. Меллер, співачки 
Л. Коппель, Б. Сенберг, К. Шульц; 
артисти балету К. Сімоне, Г. ЇСрон- 
стам та ін. Музичні театри: 
Королівський театр, театр 4Скала». 
Визначним виконавським колек¬ 
тивом є Оркестр радіо. В Д. пра¬ 
цюють 10 симф. оркестрів, 5 кон¬ 
серваторій, спілка музикантів, 
спілка композиторів. В Копенгаге¬ 
ні — музей історії музики (засн. 
1898). О. А. Правдюк. 
Театр. Елементи театр, мист. ви¬ 
являлися вже в творчості старод. 
сканд. співаків — скальдів. У се¬ 
ред. віки в Д. були поширені мі¬ 
стерія, фарс, літургійна драма9 
мораліте; в епоху Реформації роз¬ 
вивався шкільний театр. У 1722 
в Копенгагені засновано нац. театр 
4Датська сцена» (з 1770 — Коро¬ 
лівський театр). Розвиток сценіч¬ 
ного мист. Д. 18 — поч. 20 ст. 
пов’язаний з діяльністю письмен¬ 
ників Л. Гольберга, А. Еленшлеге- 
ра, Г.-К. Андерсена, Й.-Л. Гей- 
берга, К.-А. Г’єльструпа, К. Плоу- 
гатаін. У Копенгагені, крім Ко¬ 
ролівського, працювали приватні 
театри — 4Казіно» (1848 — 1937), 
Нар. театр (засн. 1857), 4Дагмарте- 
атр» (1883—1937); у 30-х рр. 20 ст. 
створено 4Робітничий театр» і 4Со¬ 
ціальний театр». Після визволення 
країни від фашизму посилилась 
увага до п’єс на патріотичні й 
актуальні сучас. теми. В 60—70-х 
рр. користуються популярністю 
приватні стаціонарні театри в 
Ольборгу (засн. 1878), Оденсе 
(засн. 1795), Орхусі (засн. 1900); 
4Новий театр» (засн. 1908) і 4Глад- 
сакс-театр» (засн. 1964) в Копен¬ 
гагені та ін. Провідні театр, діячі: 
режисери — Б. Ватт-Больсен, С. 
Бесеков, Е. Тімрот; актори — Б. 
Квістгор, Г. Віркнер, Е. Готшальк, 
Ф. Гельмут, Е. Мерк.' В Копенга¬ 
гені працює Держ. драм, школа 
(1886—1967 діяла при Королівсь¬ 
кому театрі). 1. Г. Посудовська. 

Кіно. В 1897 було знято кілька 

документальних стрічок, а 1903 — 
ігровий фільм 4Страта» (реж. Л. 
Ельфельт). В 1906 в Копенгагені 
засн. кіностудію 4Нордіск». Серед 
діячів раннього, т. з. класичного 
періоду розвитку дат. кіно — ре¬ 
жисери У. Гад, А. Блом, Р. Діне- 
сен, актори А. Нільсен, В. Псілан- 
дер, О. Фене. Пізніше в Д. ство¬ 
рювалися здебільшого сентимен¬ 
тальні мелодрами, на фоні яких 
виділялись фільми реж. Б. Крі- 
стенсена, А. Сандберга, К.-Т. 
Дрейєра. Великою популярністю 
користувалися фільми реж. Л. 
Лаурітцена за участю акторів Г. 
Мадсена і К. Шенстрема (Пат і 
Паташон). Кращі кінострічки воєн¬ 
ного і повоєнного періоду: 4День 
гніву» (1943, реж. К.-Т. Дрейєр), 
4оНевидима армія» (1945, реж. 
Й. Якобсен), 4Дітте — дитя людсь¬ 
ке» (1946, реж. А. і Б. Геннінг-Єн- 
сен). В кінопродукції 60—70-х рр. 
переважають комедійно-розважаль¬ 
ні фільми. Соціальні проблеми 
порушують картини 4 Дилема» 
(1963, реж. X. Карлсен); 4Уїкенд» 
(1963), 4Двоє» (19»64, реж. обох — 
П. К’єрульф-Шмідт), 4 Поліцей¬ 
ський» (1976, реж. А. Рефн). Іл. 
див. на окрем. арк., с. 448 — 449. 
Літ.: Серебрянньїй Л. Р. Физическая 
география и четвертичная геология Да¬ 
нин. М., 1967; Кан А. С. История 
скандинавских стран. М., 1971; Куд- 
рина Ю. В. Дания в годьі второй миро- 
вой войньї. М., 1975; Лунд Г. Влияние 
Октябрьской революции на рабочее 
движение в Данин. Пер. с дат. М., 
1957; Брандес Г. Скандинавская лите- 
ратура, ч. 1—2. Пер. с дат. К., 1902; 
Кристенсен С. М. Датская литерату- 
ра 1918—1952 годов. Пер. с дат. М., 
1963; Всеобщая история архитектурьі, 
т. 4—5,7. Л. —М., 1966—69; Гозенпуд 
А. А. Датский театр. В кн.: История 
западноевропейского театра, т. 2,4. 
М., 1957-64. 
ДАНКьВИЧ Лука (літ. псевд.— 
Лука з Ракова та ін.; 1791, с. Оря- 
ва, тепер Сколівського р-ну Львів, 
обл.— 23.XII 1866, м. Коломия, 
тепер Івано-Фр. обл.)— українсь¬ 
кий поет і публіцист. Літ. діяль¬ 
ність почав на сторінках зб. <Вінок 
русинам на обжинки» (ч. 2, 1847). 
Ліричні вірші, байки і статті друку¬ 
вав у газетах < Зоря галицька», 
4Новини», 4Вісник», 4Слово» та 
ін. Кращі вірші: 4Гуцули в Парижі 
1814 року» (1861), 4Нема, як наша 
Коломия» (1866). Р. Я. Пилипчук. 

Д’АННУНЦІО (О’Алпипгіо) Габ- 
рієле (12.III 1863, Пескара — 1.ІІІ 
1938, Гардоне-Рів’єра) — італійсь¬ 
кий письменник і політ, діяч. Його 
творчість — характерний вияв де¬ 
кадансу в італ. л-рі. В 80—90-х рр. 
виступив з романами 4Насолода» 
(1889), 4Тріумф смерті» (1894), 
драмами 4 Мертве місто» (1898), 
4Джоконда» (1899) та ін. Пропові¬ 
дував ніцшеанський культ 4над¬ 
людини». З кінця 19 ст.— пропа¬ 
гандист італ. імперіалізму, після 
1-ї світової війни — фашизму. В 
1924 одержав титул князя, в 1937 
очолив Королівську академію 
наук. Автор зб. ^віршів 4Алкіон», 
драми 4Дочка Йоріо» (обидві — 
1904), ліричної повісті 4Ноктюрн» 
(1921) та ін. творів. Творчість Д.’А. 
зазнала різкої критики, зокрема з 
боку Лесі Українки. 
Літ.: Украинка Л. Два направлення в 
новейшей итальянской литературе. В 
кн.: Українка Л. Зібрання творів, т. 8. 
К., 1977. 
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ДАНТЕ (Дайте Аліг’єрі, Дант; 
Бапіе А1і§Ьіегі; травень 1265, 
Флоренція — 14. IX 1321, Равен- 
на) — італійський поет доби Пе- 
редвідродження (Преренесансу). 
Брав активну участь у громадсько- 
політ. житті Флоренції. Деякий 
час належав до партії гвельфів 
(див. Гвельфи і гібеліни). Як про¬ 
тивник папи 1302 зазнав репресій 
і був приречений на довічне ви¬ 
гнання. Перший твір Д.— зб. 
«Нове життя» (її він уклав 1293 чи 

Дайте. Перша сторінка «Божественної 
комедії». Рукопис 14 ст. Національна 
бібліотека. Відень. 

1294). До збірки, сюжетну основу 
якої становить історія кохання пое¬ 
та до Беатріче Портінарі та тяж¬ 
ких сердечних переживань після 
її смерті, увійшли поезії, створені 
з 1283 по 1292. «Нове життя» є пер¬ 
шим автобіографічним твором у 
європ. л-рі. Вершиною творчості 
Д. є поема «Комедія» (над нею, як 
зазначав у першій біографії Дай¬ 
те Дж. Боккаччо, він почав працю¬ 
вати 1307). Епітетом «божественна» 
(в розумінні — «прекрасна», «чу¬ 
дова» і т. д.) поему наділили захоп¬ 
лені погомки. Поема складається 
з 3 частин — «Пекло», «Чистили¬ 
ще», «Рай». Задумана в дусі серед¬ 
ньовічного жанру «видінь», пое¬ 
ма вийшла далеко за його рамки, 
відтворивши духовне життя свого 
часу. Крім поетичних творів, писав 
трактати на різні теми. Серед них — 
«Бенкет» (написано між 1304—08, 
італ. мовою), «Про народну мову» 
(незакінчено, лат. мовою), «Монар¬ 
хія» (1313, лат. мовою), в яких 
обстоював права італ. мови як 
над. і літературної, що на той час 
мало велике прогресивне значення. 
В теоретичних працях, а передусім 
у худож. творах виступив як зачи¬ 
натель італ. літ. мови. В Росії і 
на Україні твори Д. відомі з поч. 
19 ст. Інтерес до Д. знайшов відо¬ 
браження в поезії, листах і прозі 
Т. Шевченка, в поетичних творах 
і літ.-критичних статтях Лесі 
Українки. Одним з перших пере¬ 
кладачі в «Божественної комедії» 
укр. мовою і популяризатором 
творчості Д. був І. Франко. Де¬ 

сять пісень «Пекла» переклав В. 
Самійленко, сонети — М. Воро¬ 
ний. П. Карманський (за ред. М. 
Рильського) здійснив повний пе¬ 
реклад «Пекла». Повністю «Боже¬ 
ственну комедію» переклав Є. 
Дроб’язко, за що удостоєний 1978 
республіканської премії ім. М. 
Рильського. Здійснено також ко¬ 
лективний переклад укр. мовою 
зб. «Нове життя». 
Те.: Укр. перекл.— Божественна 
комедія. Пекло. К., 1956; Уііа поуа. 
Нове життя. К., 1965; Божественна 
комедія. К., 1976; Рос. перек л.— 
Новая жизнь.— Божественная коме- 
дия. М., 1967; Мальїе произведения. 
М., 1968. 
Літ.: Франко І. Дайте Алігієрі. К., 
1965; Дайте и славяне. М., 1965; Бі- 
лецький О. І. Поема Дайте. В кн.: 
Білецький О. І. Зібрання праць, т. 5. 
К., 1966; Голенищев-Кутузов И. Н. 
Творчество Дайте и мировая культу¬ 
ра. М., 1971; Мороз М. О. Дайте Алі¬ 
гієрі в Українській РСР. Бібліогра¬ 
фічний покажчик. Львів, 1970; Дан- 
ченко В. Т. Дайте Алигьери. Библио- 
графический указатель русских пере- 
водов и критической литературьі на 
русском язьіке. 1762—1972. М., 1973. 

^ Д. С. Наливайко. 
ДАНТбН (Оапіоп) Жорж-Жак 
(28.Х 1759, Арсі-сюр-Об — 5. IV 
1794, Париж) — діяч Великої 
французької революції. Юрист, 
оратор. Політ, діяльність почав 
у клубі кордельєрів. У 1791 збли¬ 
зився з якобінцями. Влітку 1792 
брав участь у підготовці повстання 
проти монархії. Після її повален¬ 
ня увійшов до складу жірондист- 
ського уряду як міністр юстиції. 
В критичний для революц. Фран¬ 
ції період, пов’язаний з на¬ 
ступом на Париж австро-прус- 
ських військ (серпень — вересень 
1792), Д. з великою енергією ор¬ 
ганізовував нар. маси на захист 
вітчизни. З вересня 1792 — депу¬ 
тат Конвенту, монтаньяр (див. 
Гора), голосував за страту короля. 
У своєму виборчому окрузі ска¬ 
сував поділ громадян на «актив¬ 
них» і «пасивних» і надав їм вибор¬ 
чі права. Під час загострення кла¬ 
сових суперечностей між плебей¬ 
ськими масами і великою буржуа¬ 
зією 1793 Д. як член Комітету 
громадського порятунку виступав 
за компроміс з жіроцдистами. З 
осені 1793 відійшов від активної 
політ, боротьби. Проте навколо Д. 
згуртувалося опозиційне угрупо¬ 
вання, невдоволене політикою яко- 
бін. уряду. В 1794 Д. і його одно¬ 
думці, які виражали інтереси «но¬ 
вої буржуазії», виступили проти 
максимуму, революц. терору та 
ін. заходів якобінців. За вироком 
еволюц. трибуналу Д. було гіль- 
отиновано. Т. Г. Солтановська. 

О. Г. Данченко. Троянці в поході. 
Фронтиспіс до поеми І. П. Котлярев¬ 
ського «Енеїда». Ліногравюра. 1968. 

ДАНЦІГ — колишня німецька наз¬ 
ва польського міста Гданська. 
ДАНЧЕНКО Володимир Андрі¬ 
йович [8 (21).ІУ 1914, м. Марі¬ 
уполь, тепер Жданов —її 7. XII 
1967, Львів] — український рад. 
актор, нар. арт. УРСР (з 1954). 
Член КПРС з 1940. В 1933—37 
навчався в Київ, театр, ін-ті. В 
1931—33, 1937—67 працював у те¬ 
атрі ім. М. Заньковецької (з 1944— 
у Львові). Ролі: Лукаш («Лісова 
пісня» Лесі Українки), Назар 
(«Назар Сто доля» Шевченка), 
Платон («Платон Кречет» Корній¬ 
чука), Ярослав («Фауст і смерть» 
Левади), Незнамов («Без вини 
винуваті» О. Островського), Ул- 
діс («Вій, вітерець!» Райніса), 
Езоп («Лисиця і виноград» Фігей- 
реду). Нагороджений орденами 
Трудового Червоного Прапора, 
«Знак Пошани», медалями. 
ДАНЧЕНКО Олександр Григо¬ 
рович (н. 9.VI 1926, хутір Ново- 
олексіївка, тепер Братського р-ну 
Микол, обл.) — український рад. 
графік, засл. діяч мист. УРСР (з 
1969). В 1948—54 навчався в Київ, 
худож. ін-ті у В. Касіяна, О. Па- 
щенка та І. Плещинського. Твори 
в галузі станкової й книжкової 
графіки: серії — «Ровесник Жовт¬ 
ня» (1947), «Корея» (1951—52), 
«Визвольна війна українського на¬ 
роду 1648—1654 років» (1953—54). 
«ІЦорсівці» (1957), «Народні герої 
України» (1961—62), «Корюківка. 
1 березня 1943 року» (1971); іл. 
та оформлення до книжок — «Го¬ 
моніла Україна» П. Панча (1957), 
«Думи» (1959), «Козацькому роду 
нема переводу» О. Ільченка (1967), 
«Енеїда» І. Котляревського (1968), 
«Декамерон» Дж. Боккаччо (1969), 
«Історія одного міста» М. Салти- 
кова-Щедріна (1976), «10 днів, що 
потрясли світ» Дж. Ріда (1977). 
Літ.: Попова Л. І. Олександр Данчен¬ 
ко. К., 1972. 

ДАНЧЕНКО Олексій Євгенович 
[н. 9 (22).ІІІ 1904, м. Ялта, тепер 
Крим, обл.] — новатор на морсько¬ 
му транспорті, Герой Соціаліс¬ 
тичної Праці (1960). Член КПРС 
з 1925. Трудову діяльність почав 
1920 в торг, флоті. З 1938 працю¬ 
вав нач. портів (Новоросійськ, Ма¬ 
хачкала), нач. Радянського Дунай¬ 
ського пароплавства. У 1953 роз¬ 
робив метод перевезення насипних 
вантажів нафтоналивними судна¬ 
ми, що дало змогу уникнути ба¬ 
ластних пробігів танкерного фло¬ 
ту. Цей метод широко використову¬ 
ється на мор. транспорті в усьому 
світі. У наступні роки — на керів¬ 
них посадах в системі мор. флоту 
СРСР. На XXIII і XXIV з’їздах 
Компартії України обирався чле¬ 
ном ЦК. Депутат Верховної Ради 
СРСР 5—8-го скликань. Нагород¬ 
жений 3 орденами Леніна, орде¬ 
ном Жовтневої Революції, ін. 
орденами, медалями. 

П. О. Кундаров. 
дАнченко Сергій Володимиро¬ 
вич (н. 17.III 1937, м. Запоріжжя) 
— український рад. режисер, нар. 
арт. УРСР (з 1977). Член КПРС 
з 1970. Син В. Данченка. Закінчив 
Київ. ін-т театр. мистецтва 
(1965). В 1965—67 — режисер 
Львів, укр. драм, театру ім. М. 
Заньковецької; 1967—70 — гол. 

ДАНЧЕНКО 

Дайте. 

Ж.-Ж. Дантон. 

В. А. Данченко. 

О. Є. Данченко. 

16’ 
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ДАНЬКЕВИЧ 

С. В. Данченко. 

К. Ф. Данькевич. 

А. А. Даньшин. 

режисер Львів. ТЮГу ім. М. Горь- 
кого, 1970—78 — театру ім. М. 
Заньковецької у Львові, з 1978 — 
гол. режисер і директор Київ. укр. 
драм, театру ім. І. Франка. 
Вистави: < Камінний господар» 
Лесі Українки, 4Украдене щастя» 
Франка, 4Маклена Граса» М. Ку- 
ліша, 4Тил» Зарудного, чПрапоро- 
носці» — інсценізація за романом 
Гончара, 4Місто на світанку» Ро- 
зова, 4 Людина зі сторони» Дворець¬ 
кого, 4Річард III» ІПекспіра та ін. 
Нагороджений орденом Трудово¬ 
го Червоного Прапора. Держ. пре¬ 
мія УРСР ім. Т. Г. Шевченка, 
1978. 
ДАНЬКЕВИЧ Костянтин Федоро¬ 
вич [н. 11 (24). XII 1905, Одеса]— 
український рад. композитор, пе¬ 
дагог, диригент, музично-громад. 
діяч, нар. арт. СРСР (з 1954). Член 
КПРС з 1946. У 1929 закінчив 
Одес. муз.-драм. ін-т. З 1929 — 
викладач, 1948 — професор Одес. 
консерваторії (у 1944—51 — ди¬ 
ректор). З 1953 — професор Київ, 
консерваторії. У 1956—67 — го¬ 
лова правління Спілки композито¬ 
рів України. Твори: опери чТраге- 
дійна ніч» (1935), 4Богдан Хмель¬ 
ницький» (1951, 2-а ред. 1953), 
чНазар Сто доля» (1960); балет 
4Лілея» (1939); муз. комедія 4Зо¬ 
лоті ключі» (1947); ораторія 4Жов¬ 
тень» (1957); 2 симфонії (1937, 
1945), симф. сюїти (4Українська 
народна сюїта», 1929; 4 Богдан 
Хмельницький», 1940), поеми 
чОтелло» (1938), 4Тарас Шевченко» 
(1939), 41917 рік» (1955), камерні 
й хорові твори, романси, музика 
до вистав і кінофільмів. Нагоро¬ 
джений орденами Леніна, Трудо¬ 
вого Червоного Прапора, меда¬ 
лями. Держ. премія УРСР ім. 
Т. Г. Шевченка, 1978. 
Літ.: Михайлов М. М. Костянтин 
Данькевич. К., 197^_ 

|М. М. Михайлов] 

дАньшин Анатолій Андрійо¬ 
вич (н. 27.1 1934, м. Вовчанськ, 
тепер Харків, обл.)—українсь¬ 
кий і російський рад. оперний спі¬ 
вак (оаритон), нар. арт. РРФСР 
(з 1973). У 1958 закінчив Харків, 
держ. консерваторію. В 1958—61 
працював у Новосибірському, 
1961—75 — в Пермському театрах 
опери та балету, з 1975 — в Дні- 
проп. театрі опери та балету. Пар¬ 
тії: Богдан (4 Богдан Хмельниць¬ 
кий» Данькевича), Ігор (4 Князь 
Ігор» Бородіна), Мазепа і Онєгін 
(в операх Чайковського), Фігаро 
^Севільський цирульник» Россі- 
ні), Ренато (4Бал-маскарад» Вер- 
ді) та ін. Держ. премія УРСР ім. 
Т. Г. Шевченка, 1978. 
ДАО (кит.— шлях, закон, прин¬ 
цип) — одне з найважливіших по¬ 
нять давньокитайської філософії, 
яке означало 4шлях» природи, її 
закономірність, в етиці — смисл 
життєвого шляху людини, етичну 
норму (4дао-де»), в логіці — під¬ 
ставу, засновок, аргумент (4дао- 
лі»). З 5—3 ст. до н. е. поняття Д. 
стало традиційним для кит. фі¬ 
лософії , насамперед для даосизму, 
а також для даосистської релігії. 
ДАОСЙЗМ — 1) Один з основних 
напрямів давньокитайської філосо¬ 
фії. Викладений гол. чин. у трак¬ 
таті 4Лао-цзи», відомому згодом 
під назвою 4Дао-де-цзін» (4—3 ст. 

до н. е.). Гол. ідея Д. полягала в 
тому, що природа й життя людей 
підпорядковані не волі неба, а заг. 
законові — дао, який існує поза 
свідомістю людини. В творах дао- 
систів були елементи стихійної діа¬ 
лектики: визнання того, що в світі 
немає нічого постійного, все руха¬ 
ється, змінюється, перетворюєть¬ 
ся на свою протилежність. Учення 
Д. про закономірний розвиток ре¬ 
чей позитивно вплинуло на даль¬ 
ший поступ матеріалістичної фі¬ 
лософії в Китаї. їстор. обмеже¬ 
ність цього вчення полягала в іде¬ 
алізації минулого, у вимозі повер¬ 
нення ДО НЬОГО, проповіді 4НЄДІ- 

яння». Пізній Д., що перетворився 
на реакційне реліг. вчення, розви¬ 
вав саме ці негативні сторони філо¬ 
софії даосизму. 2) Одна з ки¬ 
тайських релігій. Виникла в 2 ст. 
до н. е. Осн. канонічним твором 
Д. був трактат 4Лао-цзи». На поч. 
5 ст. було розроблено лаоську тео¬ 
логію і ритуал. Пізніше Д. прого¬ 
лошено держ. релігією. В основі 
лаоської релігії лежить учення про 
надприродну божественну силу — 
дао, яке доповнюється вченням про 
потойбічний світ, Системою закли¬ 
нань і талісманів, вишукуванням 
способів здобуття 4еліксиру без¬ 
смертя». Згодом Д. увібрав у себе 
елементи конфуціанства та буд¬ 
дизму. 
ДАР Б У (ОагЬоих) Жан-Гастон 
(13.VIII 1842, Нім — 23.11 1917, 
Париж) — французький матема¬ 
тик, член франц. АН (з 1884), 
чл.-кор. Петерб. АН (з 1895). Осн. 
праці — з диференціальної гео¬ 
метрії, зокрема поверхонь теорії. 
Розробляв також питання алгеори, 
теорії інтегрування, теорії аналі¬ 
тичних функцій та механіки (кі¬ 
нематики, рівноваги, малих коли¬ 
вань систем точок). 

ДАРВАШ (Оагуаз) Йожеф (10.11 
1912, Орошгаза — З.ХІІ 1973, Бу¬ 
дапешт) — угорський письменник 
і громад, діяч. Член Угорської 
соціалістичної робітн. партії з 
1956. Гострі соціальні проблеми 
властиві романам 4Чорний хліб», 
4Від водохоещів до нового року» 
(обидва — 1934), 4Не сьогодні — 
завтра» (1939), 4У вересні він вий¬ 
шов у дорогу» (1940), 4Місто на 
трясовині» (1945). Найпопулярні- 
ший роман Д.— 4П’яний дощ» 
(1963). Писав сценарії, драм, тво¬ 
ри. Події контрреволюц. заколоту 
1956 в Угорщині відтворив у дра¬ 
мі 4Небо в копоті» (1959). Драма 
4Пожежа на світанку» (1961) — про 
духовні і соціальні конфлікти під 
час колективізації угор. села. 
Те.: Укр. перекл. —П’яний дощ. 
К., 1975; Рос. перек л.— В сентяб- 
ре он вьішел в путь. М., 1960; Колокол 
в колодце.— Пьяньїй дожль. М., 1975; 
Город на трясине. М., 1977. 

К. О. Шахова. 
ДАРВІН (Оапуіп) Джордж-Гоуард 
(9. VII 1845, Даун, поблизу 
Лондона — 7. XII 1912, Кемб- 
рідж) — англійський астроном і 
математик, член Лондон, королів¬ 
ського т-ва (з 1879), чл.-кор. Пе¬ 
терб. АН (з 1907). Син Ч. Дарвіна. 
Закінчив 1868 Трініті-коледж Кем- 
бріджського ун-ту. З 1883 — про¬ 
фесор цього ун-ту. Займався проб¬ 
лемами космогонії та геології, роз¬ 
робляв теорію припливів, питання 

походження і еволюції {Сонячної 
системи, системи Земля — Мі¬ 
сяць, подвійних зір тощо. 
ДАРВІН Еразм (12.XII 1731, Ел- 
тон — 18. IV 1802, Дербі) — анг¬ 
лійський лікар, природознавець і 
поет, один з попередників еволю¬ 
ціоністів. Дід Ч. Дарвіна. В своїх 
працях розвивав натурфілософ¬ 
ське вчення про еволюцію організ¬ 
мів. Визнавав вплив умов навко¬ 
лишнього середовища на розвиток 
і мінливість тварин. Свої природ- 
ничонаук. погляди виклав у пое¬ 
мах 4 Ботанічний сад» та 4Храм 
природи». За філос. поглядами Д. 
був деїстом (див. Деїзм). 
ДАРВІН Чарлз-Роберт (12.11 1809, 
м. Шрусбері — 19.^ 1882, Да¬ 
ун) — англійський природодос¬ 
лідник, основоположник еволюцій¬ 
ного вчення про походження видів 
тварин і рослин шляхом добору 
природного (див. Дарвінізм). Онук 
Е. Даремна. Навчався в Едінбурзь- 
кому (1825—27) та Кембріджсько- 
му (1827—31) ун-тах. В 1832—36 
на кораблі 4Бігл» здійснив подо¬ 
рож навколо світу, історію якої 
разом із заг. характеристикою від¬ 
віданих місцевостей, відомостями з 
геології, про тваринний і рослин¬ 
ний світ Д. виклав у 4ІЦоденнику 
досліджень» (1839, 1845), відомо¬ 
му в перекладах під назвою 4Подо¬ 
рож навколо світу на кораблі 
,,Бігл“». Приблизно в ті ж самі ро¬ 
ки за редакцією Д. і його безпо¬ 
середньою участю було опубліко¬ 
вано 5 томів 4Зоологічних резуль¬ 
татів подорожі на кораблі ,,Бігл“» 
(1839—43), 3 великі геол. праці 
Д. про будову і розташування ко¬ 
ралових рифів (1842), про геол. 
спостереження над вулканічними 
островами (1844) та в Пд. Америці 
(1846). Пізніше було видано дво¬ 
томну монографію Д. 4Вусоногі 
раки» (1851, 1854). Велике значен¬ 
ня у формуванні еволюційних по¬ 
глядів Д. мали його спостереження 
над фауною Галапагоських о-вів, 
вивчення зібраних матеріалів, зо¬ 
крема відкритих ним у третинних 
відкладах південноамер. пампи 
викопних неповнозубих ссавців та 
порівняння їх із су час. неповно¬ 
зубими, студіювання книги Ч. 
Лайєля 4Основи геології», в якій 
викладено вчення про істор. роз¬ 
виток земної кори. У 1842 Д. напи¬ 
сав перший нарис теорії походжен¬ 
ня видів шляхом природного до¬ 
бору, значно розширений у 1844. 
Проте перше повідомлення про осн. 
положення згаданої теорії було 
надруковано лише в 1858, а в 1859 
вийшов у світ його славнозвісний 
твір 4Походження видів шляхом 
природного добору, або Збережен¬ 
ня обраних порід у боротьбі за 
життя». Докладний аналіз питань, 
що стосуються добору штучного, 
а також явищ мінливості і спадко¬ 
вості, він зробив у двотомній пра¬ 
ці 4 Про мінливість приручених 
тварин і культивованих рослин» 
(1868). У КНИЗІ 4 Походження лю¬ 
дини і статевий добір» (1871) Д. 
аналізує в світлі природного добору 
проблему походження людини від 
тваринних предків. В ній же він 
обгрунтував теорію статевого до¬ 
бору. Доповненням до книги є пра¬ 
ця 4 Виявлення емоцій у людини і 
тварин» (1872). Згодом, намагаю- 
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чись довести значення природно¬ 
го добору як фактора видоутворен¬ 
няД. виконав ряд експеримен¬ 
тальних досліджень для з’ясування 
деяких питань запилення рослин, 
рухів їх і спец, форм живлення, 
властивих комахоїдним рослинам. 
Працями про запилення рослин 
(зокрема, 4 Діяння перехресного 
запилення і самозапилення в рос¬ 
линному світі», 1876) Д. мав на ме¬ 
ті з’ясувати закономірності успад¬ 
ковування при гібридизації. За фі- 
лос. поглядами Д. був стихійним 
матеріалістом, діалектиком, атеїс¬ 
том. У своєму еволюційному вчен¬ 
ні виходив з об’єктивного існуван¬ 
ня світу і притаманних йому зако¬ 
номірностей, визнавав пізнаваність 
останнього. Істор. метод досліджен¬ 
ня, застосований Д., відіграв ви¬ 
значну роль у формуванні діалек¬ 
тичної концепції розвитку. Вчен¬ 
ня Д. утверджувало матеріалізм 
у природознавстві. Воно, як від¬ 
значив К. Маркс, завдало нищівно¬ 
го удару телеології у природничих 
науках. Основоположники наук, 
комунізму високо оцінювали ево¬ 
люційне вчення Д., вважаючи його 
одним з великих відкриттів науки 
19 ст., які розкрили діалектичний 
характер усіх процесів природи. 
Те.: Рос. п е р е к л.— Сочинения, 
т. 1—9. М. —Л., 1935—59; У к р. п е- 
р е к л.— Походження видів. К.—X., 
1949. 
Літ.: Тімірязєв К. А. Короткий нарис 
теорії Дарвіна. К. —X., 1949; Некрасов 
А. Д. Чарлз Дарвин. М., 1957; Кор- 
сунская В. М. Чарлз Дарвин. М., 
1969. О. П. Маркевич. 

дАрвін — місто на Пн. Австра¬ 
лії, адм. центр Північної терито¬ 
рії. 43 тис. ж. (1973, з передмістя¬ 
ми). Порт на березі Ті морського 
м., аеропорт міжнар. значення. 
Розвинута харч, пром-сть (м’ясо¬ 
консервний з-д, переробка риби). 
Добування перлів. Засн. 1869. 
ДАРВІНІЗМ — матеріалістичне 
вчення про історичний розвиток 
живої природи Землі, основопо¬ 
ложником якого є Ч. Дарвін. Цим 
ученням було розкрито рушійні 
сили органічної еволюції, пере¬ 
конливо доведено безпідставність 
реліг. догматів про створення 
органічного світу (див. Креаціо¬ 
нізм) та незмінність видів, що йо¬ 
го становлять. Основоположники 
марксистсько-ленінської філосо¬ 
фії високо оцінили важливість Д. і 
вказали на його величезне значення 
для розвитку природознавства і пе¬ 
ремоги діалектико-матеріалістич¬ 
ного світорозуміння. В. І. Ленін 
підкреслив, що вченням Дарвіна 
вперше було закладено підвалини 
наукової біології. (Див. Повне зібр. 
тв., т. 1, с. 130). 
Виникнення Д. було підготовлене 
соціально-екон. розвитком сус¬ 
пільства та досягненнями природ¬ 
ничих наук, зокрема розвитком 
еволюційних ідей у додарвінів- 
ський період. Осн. засади Д. викла¬ 
дені Ч. Дарвіном у праці «Похо¬ 
дження видів шляхом природного 
добору, або збереження обраних 
порід у боротьбі за життя » (1859). 
В цьому творі насамперед показа¬ 
но, що рослини і тварини безпе¬ 
рервно змінюються в зв’язку із 
зміною умов існування. Узагаль¬ 
нюючи досвід селекції, Дарвін 
прийшов до висновку, що в проце¬ 

сі формування нових сортів с.-г. 
рослин і нових порід свійських 
тварин провідну роль відіграє 
добір штучний. Дарвін показав, 
що мінливість властива й усім 
живим організмам, що живуть у 
природних умовах, поза впливом 
людини. Він розрізняв визначену 
(неспадкову, пристосовну) та не- 
визначену (спадкову) мінливість 
і прийшов до висновку, що мате¬ 
ріал для еволюційного процесу по¬ 
стачає невизначена мінливість. 
Спадкові ознаки можуть бути різ¬ 
ними не тільки у представників 
одного виду чи однієї популяції, 
а й у нащадків однієї батьківської 
пари. Відмінність спадкових ознак 
має важливе значення в процесі 
боротьби за існування, яка, за Дар¬ 
віном, полягає в складних, різно¬ 
манітних взаємодіях живих орга¬ 
нізмів між собою і з абіотичними 
факторами, що можуть спричи¬ 
нити їх масову загибель, зниження 
плодючості чи неможливість зали¬ 
шити потомство. Наслідком бороть¬ 
би за існування є добір природ¬ 
ний, під яким Дарвін розумів «збе¬ 
реження корисних індивідуальних 
відмін чи змін і знищення шкідли¬ 
вих» (Походження видів. К.— X., 
1949, с. 112). Це означає, що до¬ 
жити до статевої зрілості й зали¬ 
шити потомство можуть лише най¬ 
більш пристосовані до даних умов 
особини. В наступних поколіннях 
також виживають найпристосо- 
ваніші особини або ті, які з тих 
чи ін. причин набувають різних 
властивостей, живуть у різних ді¬ 
лянках ареалу, що спричинюється 
до послаблення конкуренції і роз¬ 
ходження ознак (дивергенції). Це 
розходження поступово посилю¬ 
ється і приводить до розщеплен¬ 
ня вихідного виду на різновиднос¬ 
ті, які в результаті тривалого істор. 
розвитку можуть перетворитися на 
нові види (див. Видоутворення). 
З еволюційного вчення Дарвіна 
випливає важливий висновок про 
спорідненість (ближчу або дальшу) 
всіх живих організмів, включаючи 
людину, яка, щоправда, посідає 
серед них особливе місце. У творі 
«Походження людини і статевий 
добір» (1871) Дарвін науково об¬ 
грунтував теорію походження лю¬ 
дини від викопних людиноподіб¬ 
них мавп і навів на її підтверд¬ 
ження переконливі докази. Тим са¬ 
мим було підірвано коріння реліг. 
учень про виникнення життя на 
Землі, про походження рослин,тва¬ 
рин і людини. Своїми досліджен¬ 
нями Дарвін остаточно спросту¬ 
вав ідею постійності видів, їх 
одночасного створення. Передові 
біологи (А. Уоллес, К. А. Тіміря¬ 
зєв, І. В. Мічурін, В. О. і О. О. Ко- 
валевські, І. М. Сєченов, І. П. Пав- 
лов, Т. Гекслі, Е. Геккель, М. Ней- 
майр та ін.) зрозуміли, що вчен¬ 
ня Дарвіна правильно розв’язує 
проблему істор. розвитку живої 
природи, і активно захищали Д. 
від спотворення і фальсифіка¬ 
цій, однією з яких є соціальний 
дарвінізм. 
Наступні відкриття і узагальнен¬ 
ня в біології дали змогу поглиби¬ 
ти і доповнити Д. Зокрема, багато 
нового внесено в пізнання законів 
мінливості,спадковості, явищ при¬ 
родного добору, у вивчення про¬ 

блеми видоутворення. Досліджу¬ 
ються початкові етапи процесу 
утворення нових видів, що відбу¬ 
вається всередині популяції (див. 
Мікроеволюція), спадкова мінли¬ 
вість, зумовлена мутаціями та 
їх комбінаціями, що виникають 
в результаті схрещування (див. 
Популяційна генетика), проблема 
взаємодії мутаційної та модифіка¬ 
ційної (див. Модифікація в біо¬ 
логії) мінливості і т. ін. 
Величезною заслугою Дарвіна є 
матеріалістичне розв’язання проб¬ 
леми органічної доцільності. Він 
показав, що ця доцільність вини¬ 
кає в результаті дії природного 
добору і має відносний характер, 
чим заперечив твердження креаціо- 
ністів і телеологів про абсолютну 
доцільність, «наперед установле¬ 
ну гармонію», про споконвічну 
«пригнаність» організації живих 
істот до умов існування. 
Д. є теоретичною основою дальшо¬ 
го розвитку біології, боротьби з 
метафізикою, телеологією, фі- 
налізмом (за яким розвиток орга¬ 
нізмів є здійсненням наперед за¬ 
кладеної в них мети). Як відзначав 
Ф. Енгельс, Д. відіграв величезну 
роль у становленні істор. погляду 
на живу природу і є основою її 
діалектичного розуміння. Д. має 
не лише загальнотеоретичне і сві¬ 
тоглядне, а й велике практичне 
значення для розв’язання питань, 
пов’язаних з перетворенням орга¬ 
нічного світу, з оптимізацією впли¬ 
ву людини на природу. Досягнен¬ 
ня в галузі Д. широко використо¬ 
вуються в зоотехнічній, агроно¬ 
мічній та мед. практиці. Див. також 
Еволюційне вчення. 
Літ.: Енгельс Ф. Діалектика природи. 
К., 1977; Дарвин Ч. Сочинения, т. 
1-9. М.-Л., 1935-59; Дарвін Ч.- 
Походження видів. К. —X., 1949; 
Тімірязєв К. А. Короткий нарис 
теорії Дарвіна. К.—X., 1949; Шмаль- 
гаузен И. И. Проблеми дарвинизма. 
Л., 1969; Завадский К. М. Развитие 
зволюционной теории после Дарвина. 
Л., 1973; Яблоков А. В., Юсуфов А. Г. 
Зволюционное учение. М., 1976; 
Завадский К. М., Колчинский 3. И. 
Зволюция зволюции. Л., 1977; Иара- 
монов А. А. Дарвинизм. М., 1978. 

О. П. Маркевич. 
дАрвінський заповГдник 
— на Молого-Шекснінській низо¬ 
вині й акваторії Рибінського водо¬ 
сховища, в межах Вологодської 
і Ярославської областей РРФСР. 
Пл. 112,6 тис. га. Засн. 1945 для 
збереження природних ландшаф¬ 
тів та вивчення змін, які відбува¬ 
ються в зв’язку зі створенням во¬ 
досховища. Поширені соснові й 
березові ліси, багато боліт, є озе¬ 
ра. Тут живе 40 видів ссавців, 
213 видів птахів, у водосховищі — 
кілька видів риб. У Д. з. ведеться 
н.-д. робота по відновленню лі¬ 
сів, розведенню тетеревових птахів 
(в умовах вольєрного утримання) 
та ін. 
ДАРГЙНЦІ (самоназва — дар- 
ганте) — народ у Дагестанській 
АРСР, який живе в Акушинсько- 
му, Дахадаєвському, Кайтазькому, 
Левашинському, Сергокалинському 
та деяких інших суміжних з ними 
районах. Чисельність Д. разом з 
близькими до них за мовою, куль¬ 
турою і побутом кубачинцями і 
кайтагами — 231 тис. чол. (1970, 
перепис). Мова — даргинська, на- 

ДАРГИНЦІ 

Ч.-Р. Дарвін. 
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Д. Т. Дарієнко. 

Р. Даріо. 

іЧ А 
X. Даркле. 

лежить до дагестанських мов. Ві¬ 
руючі Д.— мусульмани-суніти. 
Осн. заняття — колгоспне земле¬ 
робство, тваринництво, садівницт¬ 
во, частина Д. працює в пром-сті. 
За Рад. влади виросла нац. інте¬ 
лігенція даргинців. На основі ба¬ 
гатої усної нар. творчості розви¬ 
нулася л-ра даргинців. Здавна ві¬ 
дома майстерність ювелірів сели¬ 
ща Кубачі. 
Д А Р ГО М Й ЖС Ь К И Й О лексан др 
Сергійович [2 (14).II 1813, с. Тро¬ 
їцьке, тепер Бєльовського р-ну Тул. 
обл.— 5 (17). І 1869, Петербург] — 
російський композитор. Здобув 
домашню різносторонню муз. осві¬ 
ту (фортепіано — у А. Данилевсь- 
кого). У 40-х рр. написав оперу 
чЕсмеральда» (1841), романси на 
тексти О. Пушкіна (чЯ вас любив», 
чНічний зефір» та ін.), кантату 
ч Торжество Вакха» (1843, пере¬ 
роблена на ліричну оперу-балет, 
1848). У 50-х рр. Д. провадив ши¬ 
року муз.-громад. діяльність 
(з 1859 — член комітету Рос. муз. 
т-ва, з 1867 — його голова), збли¬ 
зився з композиторами — майбут¬ 
німи членами <Могучої кучки>. 
Як і Глинка, Д. заклав основи 
рос. класичної муз. школи; ввів у 
вітчизн. музику теми й образи су¬ 
часності. Д. створив новий тип 
мелосу наспівно-декламаційного 
складу, перший втілив у музиці 
тему соціальної нерівності. В 1855 
завершив побутову лірико-психо- 
логічну муз. драму чРусалка» 
(за власним лібретто, за одноймен¬ 
ною драм, поемою Пушкіна, по¬ 
ставлено 1856). У 1866 Д. почав 
роботу над оперою ч Кам’яний 
гість» (за Пушкіним). Завершили 
її після смерті композитора 
Ц. Кюї та М. Римський-Корсаков; 
поставлено 1872. У творчій спад¬ 
щині Д.— уривки з незакінченої 
опери чРогдана», оркестрові п’єси, 
бл. 100 романсів і пісень (чі сум¬ 
но, і нудно», чРозстались гордо 
ми», чМені смутно», чЩо в іме¬ 
ні тобі моїм», чТитулярний рад¬ 
ник», чСтарий капрал», чЧерв’як» 
та ін.), хори, вокальні ансамблі, 
п’єси для фортепіано, скрипки. 
У своїй творчості Д. використав 
елементи укр. мелосу (романси 
чВ темну нічку в чистім полі», 
чМій суджений, мій ряджений», 
чВідьма», чМельник»); укр. нар. 
танц. тему покладено в основу 
симф. фантазії чМалоросійський 
козачок» (1864). У 60-х рр. Д. пра¬ 
цював над оперою ч Мазепа» на 
сюжет чПолтави» Пушкіна. Д. був 
знайомий з Т. Шевченком. 
Літ.: Пене лис М. С. Александр Сер- 
геевич Даргомьіжский и его окруже- 
кие. т. 1-2. М., 1966-73. 

Л. І. Шубіна. 
ДАРДА Володимир Іванович (н. 
6.Х 1924, с. Скопці, тепер с. Весе- 
линівка Баришівського р-ну Київ, 
обл.) — український рад. письмен¬ 
ник. Учасник Великої Вітчизн. 
війни. Закінчив Київ, ун-т (1951). 
Літ. діяльність почав 1948. Автор 
збірок оповідань чПісня Марічки» 
(1959), ч Бабусині пиріжечки» 
(1960), повістей, зокрема чХлопці 
майора Кена» (1968), чПовернен- 
ня з пекла» (1970), чБезодня сер¬ 
ця» (1972), зб. поезій для дітей 
ч Відчиняй віконце» (1975). 
Те.: Сніг на зелене листя. К., 1978. 

ДАРДАНЕЛЛИ — протока між 
п-овами Галліпольським (Європа) 
і Малою Азією, в межах Туреч¬ 
чини. Сполучає Егейське море з 
Мармуровим. Довжина 120,5 км, 
шир. від 1,3 до 18,5 км. Пересічна 
глиб. 70 м, найбільша 106 м. За 
походженням Д.— давня річкова 
долина, затоплена морем. Пн.-зх. 
берег протоки — високий, подекуди 
скелястий, пд.-сх.— пологий, злег¬ 
ка погорбований. Є кілька бухт, 
зручних для стоянки суден. Різна 
густина води в морях, які Д. сполу¬ 
чають, зумовлює наявність у про¬ 
тоці двох течій — поверхневої (з 
Мармурового м. в Егейське) та 
глибинної (зворотного напряму). 
Д. мають важливе транспортне і 
військ.-стратегічне значення. Гол. 
порти: Чанаккале та Геліболу. 
Див. також Чорноморські прото¬ 
ки. /. о. Речмрдін. 

ДАРДИ — умовна назва групи на¬ 
родів, які живуть у суміжних ра¬ 
йонах на Пн. Індії, Пакистану і 
Пн.-Сх. Афганістану (кашмірці, 
кохістанці, кхо та ін.) і говорять 
дардськими мовами. В істор. л-рі 
територія їхнього розселення часто 
називається Даодистаном. 
дАрдські мови — група мов, 
якими розмовляють дарди. Про¬ 
міжні між Іран, й інд. мовами ін- 
доєвроп. сім’ї. До Д. м. належать 
мови кашмірі, шина, кохістані, 
кховар, ашкур та ін. Характерні 
риси: розвинений консонантизм, 
вживання післяйменників, наяв¬ 
ність ергативної конструкції 
речення. 
Літ.: Здельман Д. И. Дардские язьїки. 
М., 1965. 

ДАРЕМЩЙНИ, дарівщини — фе¬ 
одально-кріпосницькі натуральні, 
відробіткові й грошові повинності 
на Україні в 15 — 1-й пол. 19 ст. 
(гвалт, зажинки, закоски тощо), 
які виконували селяни-кріпаки 
зверх панщини на користь поміщи¬ 
ків. Загострення антикріпосниць¬ 
кої боротьби примушувало австр. 
уряд з кін. 18 ст. та царський уряд 
з кін. 40-х рр. 19 ст. поступово об¬ 
межувати ці повинності (див. Ін¬ 
вентарні правила 1847—48). Оста¬ 
точно Д. було скасовано в Сх. Га¬ 
личині, на Буковині й Закарп. 
Україні селянською реформою 
1848, на Правобережній і Лівобе¬ 
режній Україні — селянською ре¬ 
формою 1861. 
ДАР-ЕС-САЛАМ — столиця Тан¬ 
занії. Розташований на узбережжі 
Індійського ок. Гол. мор. порт 
країни. 3-цею сполучений з м. Кі- 
гомою на оз. Танганьїка, вузол 
автошляхів. Міжнар. аеропорт. 
517 тис. ж. (1976). Д. засн. 1862. 
У 1887 Д. захопила Нім. сх.-афр. 
компанія. З 1891 — адм. центр 
Нім. Сх. Африки. В 1916 його 
зайняли англ. війська. З 1919 — 
центр англ. підмандатної тер. 
Танганьїки. З 1961 Д.— столиця 
незалежної д-ви Танганьїки, з 
1964— Об’єднаної Республіки Тан¬ 
занії. В 1973 прийнято рішення 
про перенесення столиці протягом 
ближчих 10 років у м. Додому. 
Д.— основний пром. центр краї¬ 
ни. Переважає харч, пром-сть: 
м’ясоконсервна, тютюнова, борош¬ 
номельна, пивоварна тощо. Під¬ 
приємства нафтопереробної, ме- 
талообр., текст, галузей. Вироби. 

лаків, фарб, меблів, металевої 
тари. Суднобудування, рибальст¬ 
во. Нафтопровід з Д. в Замбію. 
Ун-т, ряд коледжів і наук, уста¬ 
нов (дослідження в області літе¬ 
ратури Сх. Африки, мови суахілі, 
лісового г-ва), комерційна школа. 
Нац. центр, б-ка, Нац. музей, 
ботанічний сад. 
ДАРГ, класична дарі — літератур¬ 
на мова персів, таджиків та ін. 
народів. Була поширена з кін. 9 
до поч. 16 ст. на території Серед. 
Азії, Ірану, Афганістану, Азер¬ 
байджану, частково Індії. Класи¬ 
ки персько-тадж. л-ри (Рудакі, 
Фірдоусі, Гафіз, Омар Хайям та 
ін.) під терміном чдарі» розуміли 
літ. мову, якою вони писали. У 
наступний період відбувалася ди¬ 
ференціація Д. У 20 столітті вона 
існує в трьох різновидах: пер¬ 
ська літ. мова в Ірані, тадж. літ. 
мова в Таджикистані і літ. Д. в Аф¬ 
ганістані (Д.— офіційна назва од¬ 
нієї з двох держ. і літ. мов Афга¬ 
ністану, яку раніше наз. чперська 
мова Афганістану», або ч фарсі - 
Кабулі»). 
даріЕнко Домнікія Тимофіїв- 
на (15.1 1919, с. Валегоцулове, те¬ 
пер Долинське, Ананьївського р-ну 
Одес. обл.)—молдавська рад. 
актриса, нар. арт. СРСР (з 1974). 
Після закінчення 1937 Одес. 
театр, уч-ща (клас Л. Маціевсь- 
кої) — актриса Молд. театру в Ти¬ 
располі (тепер муз.-драм, театр 
ім. О. С. Пушкіна в Кишиневі). 
Ролі: Василуца (чКаса маре» Дру- 
це), Зоїца (чБурхливий Дунай» 
Букова), Кручиніна (чБез вини 
винуваті» О. Островського), Стеха 
(ч Назар Сто доля » Шевчен ка ), 
Мавра (чДівчина щастя шукала» 
за Кобилянською), Христина (чПо- 
томки» Ю. Яновського), Ельміра 
(чТартюф» Ж.-Б. Мольєра) та ін. 
Нагороджена орденом Трудового 
Червоного Прапора, медалями. 

Л. І. Барабан. 
ДАРІЄНКО Петро Степанович 
(16.IV 1923, с. Валегоцулове, тепер 
Долинське Ананьївського р-ну 
Одес. обл.— 9.VII 1976, Москва)— 
молдавський рад. письменник. 
Член КПРС з 1943. Автор збірок 
віршів чПісні радянської весни» 
(1948), чРозкажи мені, Дністре!» 
(1959), чМені потрібні дороги» 
(1965), чЯ бачу, як ви йдете» (1970). 
Вірші Д. сповнені любов’ю до Рад. 
Батьківщини, пройняті інтернаціо¬ 
налізмом. Автор книги нарисів і 
публіцистичних статей чДорогами 
Болгарії» (1958), чЖодного дня на 
місці» (1970), п’єси чКоли стигне 
виноград» (1961). Його вірш ч Зем¬ 
лі, що поріднилися» (1971) прой¬ 
нятий повагою до укр. народу. 
Шевченкові присвятив вірш чНад 
,, Кобзарем"» (1961) і статтю 
чУклін» (1964). Нагороджений ор¬ 
деном Леніна, ін. орденами, ме¬ 
далями. 
Те.: Укр. перек л.— Зустріч із 
друзям^и. К., 1970. А. Д. Додул. 
ДАРІЙ і (Дар’явауш)— перський 
цар 522—486 до н. е. з династії 
Ахеменідів. У 522—521 до н. е. 
придушив повстання у Вавілонії, 
Персії, Мідії, Маргіані, Еламі, 
Єгипті, Парфії, Саттагідії і скіфсь¬ 
ких племен у Серед. Азії. Бл. 
518 до н. е. завоював пн.-зх. час¬ 
тину Індії. В 514—513 до н. е. від- 
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бувся Дарія похід на скіфів Пн. 
Причорномор’я. За Д. І почалися 
греко-перські війни. З метою зміц¬ 
нення д-ви Д. І провів ряд реформ 
(поділ країни на військ.-адм. 
округи — сатрапії, впорядкування 
податкової системи тощо). 
ДАРГо (Оагіо) Рубен (справж. 
ім’я і прізв.— Фелікс-Рубен Гар- 
сіа Сарм’єнто; 18.1 1867, Мета- 
па, тепер Сьюдад-Даріо — 6.ІІ 
1916, Леон) — нікарагуанський 
поет. Тривалий час жив у Європі 
(Франція, Іспанія). Кн. <Епістоли 
і вірші. Перші ноти» (1888) напи¬ 
сав у дусі романтизму. У своїх 
кращих творах виступив як поет- 
громадянин і визначний лірик, 
реформатор вірша. Засуджував 
імперіалістичну війну. Найвідомі- 
ші збірки віршів — 4Пісні життя 
й надії» (1905), 4Мандрівна пісня» 
(1907), поема <Мир» (1915). Твор¬ 
чість Д. мала великий вплив на роз¬ 
виток л-р Лат. Америки. 
Те.: Укр. перек л.— Вибране. К., 
1968; Рос. перек л.— Лирика. М., 
1967. 

ДАРІЯ ПОХІД НА СКГфіВ — по- 
хід перського царя Дарія І проти 
скіфів Пн. Причорномор’я 514 
або 513 до н. е. Здійснений, як по¬ 
відомляє Геродот, щоб помститися 
скіфам за їхнє колишнє вторгнен¬ 
ня в Мідію. На чолі 700-тисячного 
війська (дані, очевидно, перебіль¬ 
шені) Дарій переправився через 
Дунай і вторгся в степи Пн. При¬ 
чорномор’я, де кочували т. з. цар¬ 
ські скіфи. Не маючи достатніх 
сил для боротьби з персами, скі¬ 
фи почали відступати в глиб краї¬ 
ни, вимотуючи сили противника. 
Згідно з версією Геродота, на Вол¬ 
зі Дарій припинив переслідування 
і почав будувати укріплення про¬ 
ти скіфів. Проте вони, обминув¬ 
ши перське військо, повернулися 
на свою територію. Сучас. дослід¬ 
ники гадають, що Дарій міг дійти 
лише до Приазов’я, звідки зму¬ 
шений був повернути назад, так 
і не наздогнавши скіфів. Ви¬ 
знавши своє безсилля в боротьбі 
проти них, Дарій залишив Скі¬ 
фію і пішов за Дунай. 
ДАРКЛЄ (Оагсіее) Харіклея 
(справж. прізв.— Харіклі-Харту- 
ларі; 10.VI 1860, Бреїла — 10.1 
1939, Бухарест) — румунська спі¬ 
вачка (лірико-драматичне сопра¬ 
но). Одна з засновників рум. 
вокальної школи. Навчалась у 
Відні та Парижі. Виступала у 
країнах Європи і Америки. Мала 
голос широкого діапазону (понад З 
октави). Перша виконавиця заго¬ 
ловних партій в операх 4Іріс» 
Масканьї і 4Тоска» Пуччіні. 
Гастролювала в Росії (Москва, 
Петербург, 1889, 1893, 1897), вико¬ 
нувала, зокрема, партії Антоніди 
і Вані (4Іван Сусанін» Глинки). 
ДАРЛІНГ — ріка в Австралії, 
права притока Муррею. Довж. 
2740 км, площа бас. 710 тис. км2. 
Бере початок на зх. схилах Вели¬ 
кого Вододільного хр., у верхній 
течії має назву Баруон. Рівень во¬ 
ди протягом року дуже колива¬ 
ється, під час повеней підні¬ 
мається до 10 м. У посушливі 
роки в пониззі влітку Д. пере¬ 
сихає. Використовують для зро¬ 
шування. 

ДАРЛІНГТбНІЯ (ОагИп^Іопіа 
саІІЇогпіса) — багаторічна трав’я¬ 
ниста комахоїдна рослина родини 
сараценієвих. Вис. 60—100 см. 
Росте на торфових болотах Калі¬ 
форнії. Квітки білі, поодинокі, на 
довгих квітконіжках; плід — коро¬ 
бочка. Листки мають великі труб¬ 
часто-глечикоподібні, порожні все¬ 
редині черешки з яскраво забарв¬ 
леною шоломовидно загнутою вер¬ 
хівкою. Комах приваблює пахучий 
нектар листкових нектарників, і 
вони залазять всередину черешка, 
але вибратися назовні вже не мо¬ 
жуть, бо їм заважають спрямова¬ 
ні вниз волоски. Комахи розкла¬ 
даються під впливом гнильних бак¬ 
терій, а продукти їхнього розпаду 
засвоюються клітинами нижньої 
частини черешка листка. 
ДАРНИЦЬКИЙ шовкбвий 
КОМБІНАТ імені 60-річчя Вели¬ 
кої Жовтневої соціалістичної ре¬ 
волюції — підприємство шовкової 
пром-сті. Розташоване в Києві. 
Осн. продукція: шовкові тканини 
різного призначення [платтяні, 
костюмно-платтяні, блузкові, під¬ 
кладкові , корсетні, галстукові, тех¬ 
нічні, ворсові (штучне хутро, 
плюш), гобеленові для оббивання 
меблів]. Будівництво почато 1947. 
В 1948 одержано першу продук¬ 
цію; 1968 завершено реконструк¬ 
цію підприємства. В 1977 на ком¬ 
бінаті вироблено 63 млн. м шовко¬ 
вих і 2 млн. м бавовняних тканин 
(1970 відповідно — 51 млн. м і 
1,6 млн. м). Комбінат обладнано 
найновішим устаткуванням, зо¬ 
крема встановлено бл. З тис. сучас¬ 
них ткацьких верстатів, з них 1374 
пневматичні, 2 лінії для немнуч- 
кого оброблення тканин, лінія для 
оздоблення хутра, плюшу та ін. 
Дарницький шовковий комбінат 
нагороджено орденом Леніна 
(1966). Л. Я. Менчинський. 

ДАРСОНВАЛІЗАЦІЯ — метод 
електролікування змінним ім¬ 
пульсним струмом або електромаг¬ 
нітним полем високої частоти, 
названа за ім’ям французько¬ 
го фізіолога Ж.-А. Д’Арсонваля 
(1851—1940). Розрізняють за¬ 
гальну Д. {індуктотерапію), 
при якій на організм діють слаб¬ 
ким імпульсним електромагніт¬ 
ним полем високої частоти (100— 
500 кгц), та місцеву Д.— ко¬ 
ли на окремі ділянки тіла подають 
змінний електр. струм високої 
частоти. При Д. відбуваються 
певні зміни фіз.-хім. процесів у 
тканинах. Внаслідок цього при за¬ 
гальній Д. знижується підвище¬ 
ний артеріальний тиск, нормалізу¬ 
ється тонус мозкових судин, поліп¬ 
шується регуляція обміну речовин 
тощо. Місцева Д. підвищує тонус 
кровоносних судин, стимулює про¬ 
цеси обміну речовин, поліпшує 
живлення тканин, посилює захисну 
функцію лімфоцитів тощо. 
ДАРТЄ (ОагіЬе) Опостен-Алек- 
сандр (1.Х 1765, Сен-Поль — 27.V 
1797, Вандом) — діяч Великої 
французької революції. За часів 
якобінської диктатури був гро¬ 
мад. обвинувачем при революц. 
трибуналах міст Арраса і Камбре, 
помічником комісара Конвенту 
в пн. департаментах. Після Термі¬ 
доріанського перевороту 1794 

примкнув до Г. Бабефа. В 1796 
заарештований і страчений разом 
з ним. 
ДАРУВАННЯ ДОГОВІР — в рад. 
праві договір, за яким одна сторо¬ 
на передає безоплатно другій сторо¬ 
ні майно у власність. За законом 
(в УРСР — гл. 22 ЦивК УРСР) 
Д. д. вважається укладеним з мо¬ 
менту передачі майна; обіцянка 
подарувати правового значення не 

‘ має. Соціалістична орг-ція може 
виступати в Д. д. лише обдарованою 
стороною, дарування якій майна 
може бути обумовлено використан¬ 
ням його з певною суспільно корис¬ 
ною метою. Якщо договір передба¬ 
чає дарування громадянинові май¬ 
на на суму понад 500 крб. (валют¬ 
них цінностей — понад 50 крб.) чи 
будинку (або частини його), то він 
має бути нотаріально посвідче¬ 
ний. Д. д. майна будь-якій орг-ції 
укладається в простій письмовій 
формі. 
Літ.: Цивільний кодекс Української 
РСР. Науково-практичний комента¬ 
рій. К., 1971. 3. В. Ромовська. 

ДАРХАН — місто на Пн. МНР, 
у межиріччі Хара-Голу й Шарин- 
Голу, адм. одиниця, прирівняна 
до аймаку. Важливий пункт транс- 
монгольської з-ці. ЗО тис. ж. (1970). 
Значний індустріальний центр кра¬ 
їни. За допомогою СРСР у Д. ство¬ 
рено пром.-енерг. комплекс (на ба¬ 
зі Шарингольського кам.-вуг. роз¬ 
різу). Вироби, буд. матеріалів, 
комбікормовий, м’ясний комбіна¬ 
ти, овчинно-шубна ф-ка, ТЕЦ. 
ДАРЧИЙ НАДІЛ — ділянка зем¬ 
лі, яку могли одержати колишні 
поміщицькі селяни під час селян¬ 
ської реформи 1861 в особисту 
власність без викупу. Д. н. стано¬ 
вив 1/4 частину найвищого для да¬ 
ної місцевості встановленого зако¬ 
ном сел. наділу. Решту його помі¬ 
щик залишав собі. На Лівобереж¬ 
ній і Пд. Україні було укладено 
929 дарчих угод, що поширилися 
на 82 792 ревізькі душі. Д. н., за 
визначенням В. І. Леніна, 4це бу¬ 
ло звільнення - селян в і д зем¬ 
лі» (Повне зібр. тв., т. 4, с. 409). 
ДАР’ДЛЬСЬКА УЩЕЛИНА — 
ущелина р. Тереку на Кавказі, в 
межах Груз. РСР, на вис. бл. 
1200 м. Схили стрімкі, їх вис. бл. 
1000 м. Довж. бл. З км. По Д. у. 
проходить Військово-Грузинська 
дорога. При вході в Д. у. на ске¬ 
лях — руїни т. з. Замка Тамари. 
Об’єкт туризму. Д. у. оспівана в 
творах М. Ю. Лєрмонтова і О. С. 
Пушкіна. _ 

Дар’яльська ущелина. 

ДАР’ЯЛЬСЬКА 
УЩЕЛИНА 

Дарлінгтонія. 

Дафнія звичайна: 
1 — перша пара антен; 
2 — друга пара антен; 
3 — наупліальне (прос¬ 
те) очко; 4 — фасетко-* 
ве (складне) око; 5 — 
кишечник; 6 — серце; 
7 — яєчник; 8 — зарод¬ 
ки у виводковій каме¬ 
рі; 9 — грудна ніжка. 
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ДАСТАН 

Аполлон і Дафна. 
Дж.-Л. Берніні. Мар¬ 
мур. 1622—25. Галерея 
Боргезе. Рим. 

Дафні. Успенська церк¬ 
ва. 2-а половина 11 ст. 

ДАСТАН, фарсі — епічний жанр 
у літературах і фольклорі Бл. і 
Серед. Сходу, Серед, і Пд.-Сх. 
Азії. Найчастіше — це літ. оброб¬ 
ка казкових сюжетів, легенд і пе¬ 
реказів. Д. бувають прозовими, вір¬ 
шованими і мішаними. В класич¬ 
них перс., тадж,, узб. і азерб. л-рах 
Д. наз. окремі романтичні поеми 
(«Лейлі і Меджнун», «Хосров і 
Ширін») або розділи з великих епіч¬ 
них поем (напр., із «Шахнаме» 
Фірдоусі). У деяких народів 
Кавказу й Серед. Азії створюють¬ 
ся Д. і в наш час. Збирає і виконує 
Д. дастанчі. 
ДАТСЬКА М(ЗВА — мова датчан. 
Належить до пн. -германської 
(скандінавської) підгрупи герман¬ 
ської групи індоєвропейської сі¬ 
м’ї мов. В історії власне Д. м. 
розрізняють два періоди: дав¬ 
ньо датський (9—16 ст.) і но- 
водатський (з 16 ст.). Найдавніші 
пам’ятки Д. м. (написи «молод¬ 
шими» рунами) належать до 9 ст. 
У сучас. Д. м. виділяють 3 осн. 
групи діалектів. Характерні риси 
фонетики Д. м.: наявність довгих 
і коротких голосних, приголосні 
тільки короткі, зімкнені глухі 
приголосні поділяються на при¬ 
дихові й непридихові. Наголос 
силовий, є й «поштовх». Граматич¬ 
на будова аналітична, іменники 
мають два роди, два відмінки. 
Вживаються артиклі. 
Літ.: Стеблин-Каменский М. И. Исто- 
рия скандинавских язьїков. М. —Л., 
1953; Новакович А. С. Практический 
курс датского язьїка. М., 1969. 
ДАТСЬКА ПРОТбКА — протока 
між о-вами Гренландія та Ісландія, 
сполучає Атлантичний ок. з Пн. 
Льодовитим. Ширина бл. 260 км, 
найменша глиб. 227 м. Через Д. п, 
на Зх. вздовж Гренландії прохо¬ 
дить холодна Сх.-Гренландська 
течія, що виносить плавучу кригу, 
на Сх.—відгалуження теплої течії 
Ірмінгера. 
ДАТСЬКИЙ ВІК І ЯРУС (за наз¬ 
вою країни Данії) — останній вік 
пізньокрейдової епохи та відклади, 
що утворилися в той час. На Ук¬ 
раїні відклади Д. я. (вапняки, мер¬ 
телі, піски, пісковики та ін.) по¬ 
ширені в Карпатах, Причорномор¬ 
ській западині та на Кримському 
п-ові. Органогенні вапняки Д. я. 
використовують як буд. матеріал. 
Див. також Крейдовий період і 
крейдова система. 
ДАТСЬКІ ПРОТбКИ — система 
проток між Скандінавським та 
Ютландським п-овами, що сполуча¬ 
ють Балтійське та Північне моря. 
До Д. п. належать: Бельт Вели¬ 
кий і Бельт Малий, Ересунн 
(Зунд), Каттегат і Скагеррак. 
ДАТТ (ОиП) Раджані-Палм (19.VI 
1896, Кембрідж — 20.XII 1974, 
Лондон) — діяч англійського і 
міжнар. комуністичного і робітн. 
руху, історик і економіст, публі¬ 
цист. Почесний доктор істор. наук 
Моск. ун-ту (1962). Член Компар¬ 
тії Великобританії (КПВ) з 1920. 
Н. в сім’ї лікаря. В 1914—20 — 
член Незалежної робітн. партії 
Великобританії. В 1922—65 — 
член ЦК (з 1943 — Виконком) і 
Політбюро (з 1943 — Політ, ко¬ 
мітет) ЦК КПВ. У 1943—61 — 
віце-голова Виконкому, 1961—65— 
віце-президент КПВ. У 1936—38 — 

редактор ЦО КПВ — газ. «Дейлі 
уоркер» («Щоденна робітнича га¬ 
зета»), 1921—74 — журн. «Лей- 
бор манслі» («Робітничий що¬ 
місячник»). На VII конгресі Ко¬ 
мінтерну (1935) обраний кандида¬ 
том у члени ВККІ. Д.— автор 
праць з теорії і практики англ. 
і міжнар. комуністичного руху, 
історії та економіки. 
Те.: Рос. перекл - Индия сегод- 
ня. М., 1948; Кризис Британии и Бри- 
танской империи. М., 1959. 

ДАТЧАНИ — нація, основне на¬ 
селення Данії. Живуть також у пн.- 
зх. районах ФРН, у Швеції і США. 
Заг. чисельність — 5,5 млн. чол. 
(1977, оцінка). Говорять датсь¬ 
кою мовою. Більшість віруючих — 
лютерани. Дат. народність сформу¬ 
валася в 10—11 ст. в результаті змі¬ 
шання данів, що прийшли в 5—6 ст. 
з Скандінавського п-ова, з племе¬ 
нами ютів, англів та ін. В 19 ст. 
сформувалася дат. нація. Значна 
частина Д. працює в пром-сті. 
Осн. заняття сільс. населення — 
м’ясо-молочне тваринництво, ри¬ 
бальство, рільництво, худож. про¬ 
мисли (різьблення на дереві, юве¬ 
лірна справа, фігурна кераміка, 
килимарство). Своєрідний і різ¬ 
номанітний фольклор Д. Про істо¬ 
рію, економіку і культуру Д. див. 
Данія. 
ДАТЧИК — пристрій, що пере¬ 
творює певну вимірювану величину 
(тиск, температуру, частоту тощо) 
на сигнал, зручний для передаван¬ 
ня, подальшого перетворення, збе¬ 
рігання і реєстрації. Стандартизо¬ 
вана назва такого пристрою — ви¬ 
мірювальний перетворювач. 
ДАТЧИКИ БЮЛОГГЧНІ — при- 
строї, що перетворюють контрольо¬ 
вану біофізичну або біохімічну 
величину (тиск, температуру, кис¬ 
лотність тощо) на електричні сиг¬ 
нали, придатні для вимірювання, 
передачі, перетворення і реєстра¬ 
ції. В біології застосовують механо- 
електричні (індуктивні, ємнісні, 
тензометричні, п’єзоелектричні, 
механотропні), температурні (тер¬ 
містори, термопари), електроаку¬ 
стичні (мікрофони) та ін. види 
датчиків. Д. б., як правило, за¬ 
кріплюють на досліджуваному 
об’єкті або в безпосередній близь¬ 
кості від нього. В деяких випадках 
(напр., при дослідженнях серцево- 
судинної системи) Д. б. за допомо¬ 
гою зондів вводять всередину. 
Осн. галузі застосування Д. б.— 
експериментальна біологія, фізіо¬ 
логія праці і спорту, етологія, 
біотелеметрія, медицина, косміч¬ 
ні медицина і біологія тощо. 

Б. Я. П’ятигорський. 
ДАУГАВА — назва Західної Дві- 
ни в межах Латвійської РСР. 
ДАУГАВПІЛС — місто республі¬ 
канського підпорядкування на Пд. 
Сх. Латв. РСР, райцентр. Вузол 
з-ць і шосейних шляхів. Пристань 
на р. Даугаві (Зх. Двіні). 116 тис. 
ж. (1979). Гол. галузі пром-сті: 
хім. (з-д хім. волокна), метало¬ 
обробна (з-ди локомотиворемонт- 
ний, «Електроінструмент»), харч, 
(м’ясна, молочна, консервна, пи¬ 
воварна), буд. матеріалів. Мебле¬ 
вий та взут. комбінати. Пед. ін-т, 
1 серед, спец. навч. заклади. Кра¬ 
єзнавчий та худож. музеї. Сана¬ 
торій. Засн. 1275. 

дАугмале — залишки давнього 
міста на лівому березі р. Даугави 
(Зх. Двіни), за 22 км від Риги. Роз¬ 
копки провадилися 1933, 1935—37, 
1966—70. Ранні культур, шари да¬ 
туються кін. 2-го тис. до н. е.; в 
них знайдено бронзові й кам’яні 
знаряддя праці. Відкрито також 
залишки городища перших століть 
н. е. В 10—12 ст. місто досягло 
свого розквіту і стало центром тор¬ 
гівлі й ремесла. В шарах цього 
часу виявлено залишки жител, 
майстерень, госп. будівель, знайде¬ 
но численні знаряддя праці, пред¬ 
мети ремісників, монети і привіз¬ 
ні вироби. 
ДАУГУВбТІС Борис Францович 
(26. III 1885, Даугувечай, тепер 
Біржайського р-ну Лит. РСР — 
13. VII 1949, Вільнюс)— литов¬ 
ський рад. режисер, актор і драма¬ 
тург, нар. арт. СРСР (з 1948). У 
1909 закінчив Петерб. театр, учи¬ 
лище. До 1921 працював у Петро¬ 
граді та в різних театрах Росії; 
1923—41 — в драм, театрі у Кау¬ 
насі, 1944—49 — у Вільнюсі (гол. 
режисер). Вистави: «Ліс» О. Ост- 
ровського (виконував роль Не- 
щасливцева), «Вишневий сад» Це¬ 
хова, «Вороги» Горького, «Розлом» 
Лавреньова, «Кремлівські куран¬ 
ти» Погодіна, «Гамлет» Шекеліра 
(виконував роль Клав дія), «Марія 
Стюарт» Шіллера. Д.— один з 
основоположників лит. рад. дра¬ 
матургії, автор п’єс «Нова борозна» 
(1945), «Завдання» (1946), «Садиба 
Жалдокаса» (1948), «Вчителька» 
та ін. Держ. премія СРСР, 1947. 
дАуеса план — план віднов¬ 
лення економіки Німеччини після 
1-ї світової війни 1914—18, роз¬ 
роблений міжнар. комітетом екс¬ 
пертів, який очолював амер. бан¬ 
кір Ч. Дауес. Затверджений 16.VIII 
1924 Лондонською конференцією 
держав-переможниць у 1-й світо¬ 
вій війні і прийнятий Німеччиною. 
Передбачав за допомогою великих 
іноз. капіталовкладень відродити 
воєнно-пром. потенціал Німеччи¬ 
ни і зміцнити екон. і політ, пози¬ 
ції нім. імперіалізму для викори¬ 
стання його проти СРСР; підпо¬ 
рядкувати економіку Німеччини 
інтересам монополій США і Ве¬ 
ликобританії; «стабілізувати» 
внутр. становище нім. імперіаліз¬ 
му після революц. виступів про¬ 
летаріату і тим самим зміцнити 
становище капіталізму в Європі 
в цілому. Репарації Німеччина 
мала виплачувати в основному за 
рахунок посилення експлуатації 
нім. трудящих. Кредити США і 
Великобританії набагато переви¬ 
щували репараційні виплати, що 
сприяло відродженню нім. імпе¬ 
ріалізму і підготовці нової світової 
війни. В 1929 Д. п. замінено Юнга 
планом. 
ДАУЛПАЗ — старовинний казах¬ 
ський муз. інструмент типу литав¬ 
ри. Використовувався як військ, 
сигнальний інструмент. Реконст¬ 
руйований Д. входить до складу 
казах, оркестрів нар. інструментів. 

ДАУНА ХВОРбБА — одна з 
форм природженої олігофренії, 
при якій поєднується відсталість 
у розумовому розвитку з своєрід¬ 
ним зовнішнім виглядом хворого. 
Вперше цю хворобу описав англ. 
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лікар Л. Даун 1886. Зустрічається 
в одного з 500—800 новонародже¬ 
них. Спричинюється порушенням 
хромосомного набору (див. Каріо¬ 
тип) — наявністю у клітинах ор¬ 
ганізму зайвої хромосоми 21-ї па¬ 
ри, тому Д. х. іноді наз. трисо- 
мією. Діти, хворі на Д. х., від¬ 
стають не лише в психічному, а й 
у фіз. розвитку, частіше хворіють 
на інфекційні хвороби. Мірку¬ 
вання хворих на Д. х. примітивні, 
абстрактне мислення їм недоступ¬ 
не, вони відзначаються підвище¬ 
ною навіюваністю. Л і к у в а н - 
н я: специфічних методів не існує. 
Велику роль відіграє працетерапія, 
навчання у спец, школах. 
Літ.: Болезнь Дауна. Л., 1966. 
ДАУ НІН Г-СТРІТ (Оо^піпб 
5ігее1) — вулиця в центрі Лондо¬ 
на, на якій містяться резиденція 
прем’єр-міністра, міністерство за¬ 
кордонних справ і в справах Спів¬ 
дружності. Переносно — під «Дау- 
нінг-стріт» в пресі розуміють брит. 
уряд. 
ДАУРИ, дагури, дахури — народ 
у КНР, який живе на правому бе¬ 
резі р. Нонні та в Сіньцзян-Уйгур- 
ському автономному р-ні. Чисель¬ 
ність — бл. 65 тис. чол. (1977, оцін¬ 
ка). Говорять монг. мовою, яка збе¬ 
регла архаїчні риси. Віруючі Д.— 
шаманісти. Осн. заняття — зем¬ 
леробство і скотарство. 
ДАФНА (Дафуті) — у грецькій мі¬ 
фології німфа, дочка річкового 
бога Пенея. Була дуже вродлива, 
але цуралася кохання. Щоб уряту¬ 
ватися від закоханого в неї Аполло- 
на, звернулася за допомогою до бо¬ 
гів, і вони перетворили її на віч¬ 
нозелене лаврове дерево — «свя¬ 
щенне дерево Аполлона». Міф 
про Д. відображено в поезії («Ме¬ 
таморфози» Овідія), в живописі й 
скульптурі (Н. Пуссен, Дж.-Л. 
Берніні та ін.). 
ДАФНІ — монастир на околиці 
м. Афін. Збереглася хрестовоку- 
польна церква Успіння — визнач¬ 
на пам’ятка візант. архітектури 
(2-а пол. 11 ст.) з куполом на тром- 
пах і мозаїками (реставрувалися 
1889—97 та в кін. 50-х рр. 20 ст.). 
ДАФНІЄ (Дафуїс) — у грецькій 
міфології надзвичайно вродли¬ 
вий пастух, творець вівчарських 
пісень. Син Гермеса й німфи. 
За одним з міфів, Д. псйчер від 
безнадійного кохання, за іншим — 
його осліпила кохана за те, що він 
не додержав клятви вірності. Д. у 
розпачі кинувся зі скелі в море 
(чи був перетворений на скелю). 
Міфи про Д. відображено в антич¬ 
ній л-рі (Феокріт, Вергілій, Лонг) 
і буколічній поезії (див. Буколіка). 
ДАФНІЯ, водяна блоха (ОарЬ- 
піа) — рід безхребетних тварин 
ряду гіллястовусих ракоподіб¬ 
них. Тіло (довж. 0,7—6 мм) вкри¬ 
те прозорою хітиновою раковиною, 
голова витягнута в спрямований 
донизу дзьоб (рострум), задній 
кінець тіла видовжений, з хвосто¬ 
вою голкою. Розмноження стате¬ 
ве, зокрема в літніх поколінь — 
партеногенетичне (див. Партено¬ 
генез). Бл. 26 видів, поширених 
по всьому світі, в СРСР — бл. 20, 
в УРСР — бл. 14; найвідоміші — 
Д. звичайна (О. риіех), Д. дов¬ 
гохвоста (О. 1оп§І5ріпа). Живуть 
у прісних водоймах. Живляться 

одноклітинними організмами (бак¬ 
теріями, водоростями, найпрості¬ 
шими) і частинками детриту. 
Самі Д. є кормом для мальків і 
молоді риб, тому їх штучно роз¬ 
водять. Окремі Д. є проміжними 
хазяями деяких круглих червів — 
паразитів водоплавних птахів. Іл. 
с. 247. В. Д. Радзимовський. 

дахАу — концентраційний габір 
у фашист. Німеччині в м. Дахау, 
поблизу Мюнхена, 1933—45. У Д. 
було ув’язнено бл. 250 тис. чол. 
з 24 країн; знищено бл. 70 тис. 
чол., у т. ч. понад 7 тис. рад. гро¬ 
мадян. У Д. діяли підпільні орг-ції: 
з 1942 —«Братерство смертни¬ 
ків», створене рад. в’язнями; зго¬ 
дом — єдиний фронт в’язнів на 
чолі з інтернац. к-том. Готувалося 
повстання під керівництвом рад. 
ген. С. Вишневського. 28. IV 1945, 
перед приходом амер. військ, у 
таборі вибухнуло повстання. Ча¬ 
стина в’язнів втекла в м. Дахау 
та Мюнхен, де вони зробили спро¬ 
бу підняти повстання, що закін¬ 
чилося невдачею. Мюнхенська гру¬ 
па відступила з боєм і з’єдналася з 
військами союзників. У 1960 в Д. 
відкрито пам’ятник. 
ДАЦЙТ — магматична гірська 
порода, один з аналогів гранодіо¬ 
риту та кварцового діориту. До 
складу Д. входять польові шпати 
(частіше андезин), кварц, біотит, 
рогова обманка тощо. В УРСР є на 
Закарпатті. 
дашАва — селище міського типу 
Стрийського р-ну Львів, обл. 
УРСР, у долині р. Бережниці, за 
6 км від залізничної ст. Ходовичі. 
2 тис. ж. (1978). 3-д тех. вуглецю, 
заводоуправління буд. матеріалів, 
комбінат побутового обслугову¬ 
вання. Д.— поч. пункт газопрово¬ 
ду Дашава — Київ. Дві заг.-освіт¬ 
ні школи; лікарня. 2 клуби, 2 б-ки. 
Відома з 1448. 
ДАШ £ВСЬКИЙ Арон Ізраїльо- 
вич [н. 4 (17).УІ1 1904, м. Ржищів, 
тепер Київ. обл. ] — рад. офтальмо¬ 
лог, засл. діяч науки УРСР (з 
1965). Член КПРС з 1944. В 1927 
закінчив Харків, мед. ін-т, з 
1949 — зав. кафедрою Дніпроп. 
мед. ін-ту. Розробив* точний метод 
дослідження оптичної системи ока, 
вивчав розвиток рефракції ока 
в онтогенезі, розробив методи ран¬ 
ньої діагностики глаукоми та лі¬ 
кування короткозорості. Наго¬ 
роджений орденом Трудового Чер¬ 
воного Прапора, медалями. Премія 
АМН СРСР ім. М. Й. Авербаха, 
1957. 

ДАШЄНКО Василь Павлович [н. 
18 (ЗІ).ХІІ 1916, м. Кагарлик, 
тепер Київ, обл.] — український 
рад. актор, педагог, нар. арт. 
УРСР (з 1970). Член КПРС з 1943. 
У 1941 закінчив Київ, ін-т театр, 
мистецтва. В 1942—45 — актор 
Київ, студії худож. фільмів, з 
1946 — Київ, театру ім. І. Франка. 
Ролі: Назар («Назар Сто доля» 
Шевченка), Микола («Мартин Бо- 
руля» Карпенка-Карого), цар Оно- 
май («Кассандра» Лесі Українки), 
Задніпровський («Правда і крив¬ 
да» Стельмаха), Кошовий («Моло¬ 
да гвардія» Фадєєва), Дункан 
(«Макбет» Шекспіра). Знімався 
в кіно (фільм «Винищувачі»). 

Викладач Київ, ін-ту театр, мист. 
ім. І. Карпенка-Карого, театр. 
студії при театрі ім. І. Франка. 
дАшів — селище міського типу 
Іллінецького р-ну Вінн. обл. УРСР, 
на р. Собі (бас. Пд. Бугу), за 14 км 
від залізничної ст. Фронтівка. 5,4 
тис. ж. (1978). В Д.— ремонтно- 
мех., хліоний, комбікормовий з-ди, 
сувенірна ф-ка, міжколг. буд. 
орг-ція, комбінати побутового об¬ 
слуговування та комунальних під¬ 
приємств. З заг.-освітні та муз. 
школи, лікарня, поліклініка. Бу¬ 
динок культури, 3 б-ки. Відомий 
з поч. 15 ст. Архіт. пам’ятки — 
Стародашівська дерев’яна церк¬ 
ва (18 ст.), парк на зразок «Со- 
фіївки> (кін. 18 — поч. 19 ст.). 
ДАШКЄВИЧ Всеволод Якович [н. 
20. V (2.VI) 1907, м. Овруч, тепер 
Житомир. обл.] — український 
рад. етнограф і фольклорист, чл.- 
кор. АН УРСР (з 1945). У 1926 за¬ 
кінчив Харків, ін-т нар. освіти. 
В 1944—48 — зав. відділом Ін-ту 
мистецтвознавства, фольклору та 
етнографії АН УРСР. З 1948 пра¬ 
цює в пресі. Праці з укр. фольк¬ 
лору, етнографії та мовознавства. 
ДАШКЄВИЧ (Дашкович) Євстахій 
(р. н. невід.— 1535) — україн¬ 
ський феодал, литовський воєвода. 
Обіймав посаду канівського, з 
1514 — черкаського старости. Ра¬ 
зом з Крим, татарами організував 
два грабіжницькі походи на землі 
Рос. д-ви (1515 — на Чернігово-Сі- 
верщину, 1521 — на Москву). В 
1533 подав пропозицію до польс. 
сейму збудувати на Дніпрі ряд 
фортець для оборони від тат. на¬ 
падів і припинення втеч укр. 
селян на пониззя Дніпра. Д. М. 
Бантиги-Каменський і М. А. Мар¬ 
кевич, ідеалізуючи Д., називали 
його одним з перших гетьманів та 
організаторів запорізького козац¬ 
тва. Насправді Д. був жорстоким 
визискувачем укр. селянства, во¬ 
рогом укр. козацтва. 
ДАШКЄВИЧ Микола Павлович 
[4(16). VIII 1852, с. Бежів, тепер 
Черняхівського р-ну Житомирсь¬ 
кої обл.—20.1 (2.ІІ) 1908, Київ]- 
рос. та укр. літературознавець. 
Академік Петерб. АН (з 1907). Про 
фесор Київ, ун-ту на кафедрі 
історії зх.-європ. л-ри. Багато ро¬ 
ків очолював Історичне товарист 
во Нестор а-літописця \ Києві. 
Представник культу рно-історич 
ної школи і порівняльно-історич¬ 
ного методу в літературознавстві. 
Досліджував рос. та укр. л-ри, усну 
нар. творчість. Автор праць про 
творчість О. Пушкіна, М. Лєрмон¬ 
това, М. Гоголя, І. Котляревсько¬ 
го, А.Метлинського, У. Шекспіра, 
Дж. Байрона, Й. В. Гете та ін. 
Праця з історії укр. л-ри—«Відзив 
про твір л. Петрова ,,Нариси іс¬ 
торії української літератури XIX 
ст.”» (1888) позитивно оцінена 
І. Франком. 
ДАШКГЄВ Микола Олександро¬ 
вич (16.У 1921, м. Краснокутськ, 
тепер Харків, обл.— 23.11 1976, 
Харків) — український рад. пись¬ 
менник. Учасник Великої Вітчизн. 
війни. Закінчив Харків. пед. 
ін-т (1948). Почав друкуватися в 
1943. Перша зб. віршів «На пере¬ 
валі» (1948). Автор наук.-фантас¬ 
тичних повістей «Володар Всесві¬ 
ту» (1955), «Зуби дракона» (1956), 

ДАШКІЄВ 

Р.-П. Датт. 

Б. Ф. Даугуветіс. 

В. П. Дашенко. 

М. П. Дашкевич 
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ДАШКО 

М. Г. Дашко. 

«Загибель Уранії» (1960) та ін. 
Нагороджений орденом Червоної 
Зірки, медалями. 
Те.:З безодні минулого. К., 1970; Тор¬ 
жество життя. К., 1972; Кришталеві 
дороги. К., 1976; Рос. перек л.— 
Зубм дракона. Алма-Ата, 1960. 

ДАШКб Микола Григорович (н. 
17. IV 1930, с. Добрянка, тепер 
Високопільського району Херсон, 
обл.)— новатор виробництва в бу¬ 
дівництві, монтажник, Герой Со¬ 
ціалістичної Праці (1971). Член 
КПРС з 1959. Працюючи (з 1956) 
бригадиром комплексної бригади 
буд.-монтажного управління № 6 
комбінату «Херсонпромбуд», досяг 
значних успіхів у виконанні й 
перевиконанні виробничих планів. 
Його бригада одна з перших пе¬ 
рейшла на работу за методом бри¬ 
гадного підряду. Ініціатор нової 
форми соціалістичного змагання 
в будівництві — підтягування від¬ 
стаючих до рівня передових. Деле¬ 
гат XXIII з’їзду КПРС та XXII 
і XXV з’їздів КП України. Депу¬ 
тат Верховної Ради СРСР 9—10-го 
скликання. Нагороджений 2 орде¬ 
нами Леніна, орденом Трудового 
Червоного Прапора, медалями. 

Є. С. Камінська. 
«ДАШНАКЦУТЙЖ» («Союз») — 
вірменська бурж.-націоналістична 
контрреволюційна партія. Виникла 
1890 в Тбілісі. Видавала газ. «Дро- 
шак> («Прапор»). Соціальною ба¬ 
зою «Д.» була вірменська буржуа¬ 
зія. Дашнаки виступали проти ре- 
волюц. робітн.руху, намагалися ві¬ 
дірвати вірм. робітників від за- 
гальнорос. революц. боротьби, роз¬ 
палювали нац. ворожнечу між на¬ 
родами Закавказзя. «Д.» вороже 
зустріла Велику Жовтн. соціаліс- 
тич. революцію, намагалася відір¬ 
вати Вірменію від Рад. Росії. В 
травні 1918 «Д.» захопила владу у 
Вірменії (до листопада 1920). В 
лютому 1921 було розгромлено 
антирад. заколот дашнаків. «Д.» 
в Рад. Вірменії було ліквідовано. 
«Д.» має за кордоном свої орг-ції, 
які ведуть антирад. пропаганду. 
ДАДКИ — група племен і народ¬ 
ностей, корінне населення о. Калі¬ 
мантан. Чисельність — бл. 2,5 
млн. чол. (1977, оцінка). Говорять 
мовами індонез. групи австроне- 
зійської сім’ї мов. Поряд з тради¬ 
ційними реліг. віруваннями серед 
Д. поширений іслам. У минулому 
Д. заселяли весь острів. У 13 ст. 
узбережжя почали заселяти малай¬ 
ські переселенці, які поступово 
відтіснили Д. у глиб острова. Осн. 
заняття — землеробство, мисливст¬ 
во, рибальство, збиральництво, різ¬ 
ні ремесла. Д. мають своєрідне му¬ 
зичне й танцювальне мистецтво. 
ДВАДЦЯТИЙ З’їзд КОМПАР¬ 
ТІЇ УКРАЇНИ (позачерговий) — 
відбувся 16—17. І 1959 в Києві. 
В роботі з’їзду взяли участь 883 
делегати з ухвальним і 90 з дорад¬ 
чим голосом, які представляли 
1 162 997 членів і 119 535 канди¬ 
датів у члени партії. З’їзд розгля¬ 
нув одне питання: Тези доповіді 
на Двадцять першому з'їзді 
КПРС «Контрольні цифри розвит¬ 
ку народного господарства СРСР 
на 1959—1965 роки» і завдання Ко¬ 
муністичної партії України. З’їзд 
відзначив, що три роки, які мину¬ 
ли після XX з’їзду КПРС, озна¬ 

менувалися новими досягненнями 
партії і рад. народу на шляху 
побудови розвинутого соціалізму. 
В єдиному народногосп. комплек¬ 
сі СРСР дальшого розвитку досяг- 
ли всі галузі економіки УРСР. 
За 1956—58 валова продукція 
пром-сті УРСР зросла на 37%, 
введено в дію понад 500 нових вели¬ 
ких пром. підприємств. Певних 
успіхів досягли с. г. і транспорт. 
Підвищився матеріальний добро¬ 
бут і культур, рівень трудящих рес¬ 
публіки. Поряд з цим делегати під¬ 
дали критиці недоліки в роботі 
парт, орг-цій, у вугільній та в ряді 
ін. галузей пром-сті, в с. г., капі¬ 
тальному будівництві. Відповідно 
до контрольних цифр з’їзд визна¬ 
чив завдання парт, орг-ції респуб¬ 
ліки по здійсненню накреслень 
партії на семирічку. В центрі ува¬ 
ги стояли питання дальшого пере¬ 
важаючого зростання важкої індус¬ 
трії, зокрема таких її провідних 
галузей, як металург., паливна й 
хім. щюм-сть, електрифікація, 
машинобудування. В галузі с. г. 
передбачалося збільшити вироби, 
зерна, тех. культур, продукції тва¬ 
ринництва. (/гавилися завдання 
ширшого використання науки і 
техніки в усіх галузях нар. г-ва. 
На основі зростання соціалістично¬ 
го вироби, забезпечувалося дальше 
підвищення матеріального добробу¬ 
ту і культур, рівня трудящих. З’їзд 
зобов’язав парт, к-ти України за¬ 
безпечити дальше підвищення рів¬ 
ня орг. та ідейно-виховної роботи, 
вдосконалення керівництва пер¬ 
винними парт, орг-ціями. В галузі 
ідеологічної роботи наголошува¬ 
лося на необхідності поліпшити 
пропаганду марксизму-ленінізму, 
виховання трудящих, особливо мо¬ 
лоді, в дусі дружби народів і про- 
лет. інтернаціоналізму, посилити 
боротьбу проти бурж. ідеології. 
З’їзд схвалив «Контрольні цифри 
розвитку народного господарства 
СРСР на 1959 — 1965 роки». 

Літ.: Позачерговий XX з’їзд Комуніс¬ 
тичної партії України. 16—17 січня 
1959 р. К., 1959; Комуністична партія 
України в резолюціях і рішеннях 
з’їздів, конференцій і пленумів ЦК, 
т. 2. К., 1977; Нариси історії Комуніс¬ 
тичної партії України. К., 1977. 

В. І. Юрчук. 

ДВАДЦЯТИЙ З’ЇЗД КПРС — 
відбувся 14—25.11 1956 в Москві. 
В роботі з’їзду взяли участь 1355 
делегатів з ухвальним і 81 — з до¬ 
радчим голосом. Вони представля¬ 
ли 6 795 896 членів партії й 
419 609 кандидатів у члени партії. 
Порядок денний з’їзду: 1) Звітна 
доповідь ЦК КПРС; 2) Звітна до¬ 
повідь Центр, ревізійної комісії; 
3) Директиви XX з’їзду КПРС по 
6-му п’ятирічному плану розвитку 
нар. г-ва СРСР на 1956—60; 4) Ви¬ 
бори центр, органів партії. З’їзд 
підбив підсумки діяльності партії 
й народу за період після Де¬ 
в'ятнадцятого з'їзду КПРС, од¬ 
ностайно схвалив політ, лінію й 
практичну діяльність ЦК. На ос¬ 
нові аналізу змін, що сталися в сві¬ 
ті, з’їзд висунув і обгрунтував ряд 
важливих теоретичних положень 
і висновків, які стали вагомим 
вкладом у революц. теорію, в спра¬ 
ву боротьби за мир, нац. незалеж¬ 
ність народів і соціалізм. У доку¬ 

ментах з’їзду зроблено висновок, 
що гол. рису сучас. епохи стано¬ 
вить вихід соціалізму за межі 
однієї країни й перетворення його 
на світову систему, дано глибоку 
характеристику двох протилежних 
соціальних систем — соціалістич¬ 
ної й капіталістичної, показано 
зміцнення позицій соціалізму й по¬ 
слаблення позицій капіталізму, 
поглиблення його заг. кризи. 
З’їзд зробив важливий висновок 
про реальну можливість відвернен¬ 
ня в сучас. умовах нової світової 
війни об’єднаними зусиллями мо¬ 
гутнього соціалістичного табору, 
миролюбних несоціалістичних д-в, 
міжнар. робітн. класу й усіх сил, 
що відстоюють справу миру; кон¬ 
кретизував ленінський принцип 
мирного співіснування країн з різ¬ 
ним сусп. ладом. З’їзд розвинув 
марксистсько-ленінське положен¬ 
ня про заг. закономірності й фор¬ 
ми переходу різних країн від ка¬ 
піталізму до соціалізму, зробив 
висновок, що в ряді капіталістич¬ 
них країн робітн. клас, керований 
комуністичними партіями, спираю¬ 
чись на активну підтримку біль¬ 
шості народу, може завдати по¬ 
разки реакційним антинар. силам, 
завоювати міцну більшість у пар¬ 
ламенті й перетворити його на зна¬ 
ряддя, яке служить трудовому 
народові, підкреслив, що робітн. 
клас і його марксистсько-ленінсь¬ 
кі партії повинні досконало воло¬ 
діти і мирними і немирними фор¬ 
мами боротьби. При всій різно¬ 
манітності конкретних форм пере¬ 
ходу до соціалізму, зазначив 
з’їзд, обов’язковою й вирішаль¬ 
ною умовою є революц. завоювання 
пролетаріатом у союзі з трудящим 
селянством політ, влади, встанов¬ 
лення диктатури пролетаріату, 
політ, керівництво соціалістичним 
будівництвом робітн. класу на чо¬ 
лі з його марксистсько-ленінсь¬ 
кою партією. Теоретичні висновки 
з’їзду набули дальшого розвитку 
в прийнятій XXII з’їздом КПРС 
Програмі Комуністичної партії 
Радянського Союзу й рішеннях на¬ 
ступних з’їздів партії, в докумен¬ 
тах міжнар. нарад комуністичних 
і робітн. партій. 
З’їзд підбив підсумки виконання 
плану 5-ї п’ятирічки (1951—55) і 
прийняв Директиви по 6-му п’я¬ 
тиріч. плану розвитку нар. г-ва 
СРСР на 1956—60. В них ставили¬ 
ся завдання: забезпечити дальше 
зростання всіх галузей нар. г-ва на 
базі переважаючого розвитку важ¬ 
кої пром-сті, прискорення тех. про¬ 
гресу й підвищення продуктивнос¬ 
ті праці, добитися значного підне¬ 
сення с.-г. вироби, і на цій основі — 
значного підвищення матеріально¬ 
го добробуту й культур, рівня тру¬ 
дящих. Запорукою виконання цих 
завдань, підкреслив з’їзд, є поліп¬ 
шення всієї орг. роботи партії. 
XX з’їзд КПРС розглянув питання 
про подолання культу особи Сталі¬ 
на і його наслідків, викрив пору¬ 
шення соціалістичної законності, 
які раніше мали місце, і вжив не¬ 
обхідних заходів щодо виправлення 
їх. З’їзд схвалив діяльність ЦК 
по утвердженню ленінських норм 
партійного життя й принципів 
парт, керівництва, розвитку внут- 
ріпарт. демократії. Велику увагу 
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з’їзд приділив питанням даль¬ 
шого зміцнення й розвитку рад. 
сусп. і держ. ладу, його непо¬ 
рушних основ — союзу робітн. 
класу й селянства, дружби наро¬ 
дів СРСР, соціально-політ. та 
ідейної єдності суспільства, на¬ 
креслив широку програму культур, 
будівництва, комуністичного ви¬ 
ховання трудящих, наголосив на 
необхідності поліпшення системи 
виховання й освіти підростаючого 
покоління. Серйозні заходи на¬ 
мітив з’їзд у справі дальшого зміц¬ 
нення партії й підвищення її ке¬ 
рівної ролі, вніс зміни в Статут 
Комуністичної партії Радянсько¬ 
го Союзу, ухвалив постанову про 
підготовку проекту нової Програ¬ 
ми партії. З’їзд обрав ЦК і Центр, 
ревізійну комісію. 
Літ.: XX сьезд Коммунистической 
партии Советского Союза. Стеногра- 
фический отчет, т. 1 —2. М., 1956; 
Історія Комуністичної партії Радянсь¬ 
кого Союзу. К., 1977. Г. М. Мултих. 

ДВАДЦЯТИП’ЯТИТЙСЯЧНИ- 
КИ — передові робітники пром. 
центрів СРСР, переважно комуніс¬ 
ти, відряджені на село в період 
проведення суцільної колективі¬ 
зації с. г. відповідно до постано¬ 
ви Листопадового пленуму ЦК 
ВКП(б) 1929 про направлення 25 
тис. робітників з достатнім органі¬ 
заторсько-політ. досвідом на робо¬ 
ту в колгоспи. Було відібрано й від¬ 
ряджено 27 519 добровольців, у т. ч. 
з України — 7,5 тис. Переважну 
більшість посланців міста станови¬ 
ли індустріальні робітники (на 
Україні серед Д. металістів було 
40%, гірників — 20%). Д. прово¬ 
дили велику політ., виховну й 
культурно-масову роботу серед се¬ 
лян. Вони сприяли зміцненню сою¬ 
зу робітн. класу й селянства, ста¬ 
ли організаторами бідняцько-се¬ 
редняцьких мас села в боротьбі 
за суцільну колективізацію с. г., 
ліквідацію куркульства як класу. 
Багато Д. залишилося на постій¬ 
ній роботі в колгоспах. 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГИЙ З’ЇЗД 
КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ — від¬ 
бувся 27—ЗО.ІХ 1961 в Києві. В йо¬ 
го роботі взяли участь 1424 деле¬ 
гати з ухвальним і 147 — з дорад- 
чим голосом, які представляли 
1 432 806 членів і 147 365 кандида¬ 
тів у члени партії. Порядок ден¬ 
ний з’їзду: 1) Доповідь про проект 
Програми КПРС; 2) Доповідь про 
проект Статуту КПРС; 3) Звіт ЦК 
Компартії України; 4) Звіт Ре¬ 
візійної комісії Компартії Укра¬ 
їни; 5) Вибори керівних органів 
Компартії України. З’їзд проходив 
напередодні Двадцять другого 
з'їзду КПРС, на якому партія 
мала підбити підсумки соціально- 
екон. розвитку рад. суспільства за 
період після XX з’їзду КПРС, 
прийняти нові Програму й Статут 
КПРС. З’їзд обговорив проекти 
нової Програми й Статуту КПРС, 
схвалив ці документи й запевнив 
ЦК КПРС, що всі комуністи й 
трудящі республіки не пошкодують 
сил для виконання Програми пар¬ 
тії. У Звітній доповіді було підбито 
підсумки роботи парт, орг-цій рес¬ 
публіки за період після Двадцять 
першого з'їзду Компартії Украї¬ 
ни. За 1,5 року було побудовано 
понад 200 великих пром. під¬ 

приємств, проведено значну ро¬ 
боту по прискоренню тех. прогре¬ 
су, механізації й автоматизації, по¬ 
ліпшенню технології в пром-сті й 
будівництві. Обсяг валової про¬ 
дукції пром-сті збільшився на 
31 % замість передбачених планом 
27,1%. Певних успіхів було до¬ 
сягнуто в розвитку с. г. Підвищив¬ 
ся життєвий рівень народу. Від¬ 
бувся перехід на 6—7-го динний ро¬ 
бочий день (при 6 робочих днях 
на тиждень). Внаслідок часткового 
скасування податків з населення 
доходи трудящих республіки 
1960—61 зросли майже на 100 
млн. крб. В УРСР було закінчено 
перехід на обов’язкове восьмиріч¬ 
не навчання. З’їзд визначив за¬ 
ходи, спрямовані на неухильне 
виконання завдань семирічного 
плану розвитку нар. г-ва СРСР, 
звернувши увагу на необхідність 
дальшого вдосконалення методів 
управління пром-стю й будівницт¬ 
вом, поліпшення планування й ор¬ 
ганізації матеріально-тех. забезпе¬ 
чення всіх галузей нар. г-ва, роз¬ 
ширення спеціалізації й кооперу¬ 
вання підприємств, підвищення 
всіх тех.-екон. показників і насам¬ 
перед продуктивності праці; в га¬ 
лузі с. г.— збільшення вироби, 
зерна й продукції тваринництва. 
З’їзд відзначив важливість даль¬ 
шого всебічного розвитку нар. ос¬ 
віти, науки й культури, зокрема 
розробки теор. досліджень, зміц¬ 
нення зв’язків науки з практикою 
комуністичного будівництва. З’їзд 
підкреслив необхідність постійно¬ 
го вдосконалювання форм і мето¬ 
дів політ., ідеологічної та орг. ро¬ 
боти, поліпшення парт, керівництва 
діяльністю держ. і громад, орг- 
цій, неухильного додержання ле¬ 
нінських норм партійного життя 
й принципів колективності керів¬ 
ництва, вдосконалювання стилю 
роботи, розгортання творчої іні¬ 
ціативи комуністів, критики й са¬ 
мокритики, а також відмітив, що 
предметом особливого піклування 
парт, орг-цій має бути виховання 
трудящих у дусі високої ідейності 
й відданості справі партії, дружби 
народів^ комуністичнрго ставлення 
до праці , непримиренності добурж. 
ідеології, укр. бурж. націоналіз¬ 
му й космополітизму. З’їзд обрав 
ЦК Компартії України й Ревізій¬ 
ну комісію. 
Літ.: XXII з’їзд Комуністичної пар¬ 
тії України. Матеріали з’їзду. К., 
1962; Комуністична партія України в 
резолюціях і рішеннях з’їздів, конфе¬ 
ренцій і пленумів ЦК, т. 2. К., 1977; 
Нариси історії Комуністичної партії 
України. К., 1977. 

Л. Ю. Беренштейн. 
ДВАДЦЯТЬ ДРУГИМ З’ЇЗД 
КПРС — відбувся 17—31.Х 1961 
в Москві. В його роботі взяли 
участь 4394 делегати з ухвальним 
і 405 — з дорадчим голосом, які 
представляли 8 872 516 членів і 
843 489 кандидатів у члени пар¬ 
тії. Порядок денний: 1) Звіт Цент¬ 
рального Комітету КПРС; 2) Звіт 
Центр, ревізійної комісії; 3) Про¬ 
ект Програми КПРС; 4) Про змі¬ 
ни в Статуті КПРС; 5) Вибори 
центр, органів партії. З’їзд схва¬ 
лив політ, лінію й практичну діяль¬ 
ність ЦК КПРС, підбив підсумки 
соціально-економ. розвитку рад. 
суспільства за період після Два¬ 

дцятого з'їзду КПРС, накреслив 
перспективи комуністичного бу¬ 
дівництва'в СРСР. У документах 
з’їзду дано аналіз розвитку пар¬ 
тії й країни за звітний період, роз¬ 
глянуто питання міжнар. станови¬ 
ща СРСР, розвитку світового ко¬ 
муністичного й робітн. руху. За 
звітний період Комуністична пар¬ 
тія й рад. народ добилися зростан¬ 
ня пром. вироби., прискорення тем¬ 
пів наук.-тех. прогресу, розвитку 
продуктивних сил союзних рес¬ 
публік, особливо сх. р-нів країни. 
Вживались певні заходи до під¬ 
несення с. г., однак його Відста¬ 
вання не було подолано. Викори¬ 
стовуючи зростаючі екон. ресурси, 
партія здійснила ряд заходів по 
підвищенню життєвого рівня тру¬ 
дящих. З’їзд доручив ЦК спрямо¬ 
вувати зусилля партії й народу на 
прискорення темпів комуністич¬ 
ного будівництва, виконання семи¬ 
річного плану розвитку нар. г-ва 
СРСР, всемірне підвищення про 
дуктивності праці. 
В політ, галузі звітний період ха¬ 
рактеризувався дальшим розвит¬ 
ком соціалістичної демократії, 
посиленням орг. і виховної діяль¬ 
ності КПРС, соціалістичної д-ви, 
підвищенням активності й іні¬ 
ціативи мас. Значний крок упе¬ 
ред було зроблено в розвитку й 
удосконаленні соціалістичних сусп. 
відносин. З’їзд підтвердив курс на 
всебічний розвиток ленінських 
норм парт, і держ. життя, колек¬ 
тивності керівництва, на підвищен¬ 
ня керівної ролі партії та зміц¬ 
нення єдності її рядів, на розви¬ 
ток творчої активності нар. мас. 
Найхарактернішою рисою міжнар. 
становища було, як визначив з’їзд, 
дальше розширення й поглиблення 
співробітництва КПРС з братніми 
марксистсько-ленінськими пар¬ 
тіями, зростання сил соціалізму, 
демократії й миру. З’їзд, підтвер¬ 
джуючи непорушність миролюб¬ 
них принципів рад. зовн. політики, 
одночасно поставив питання про 
дальше зміцнення обороноздатнос¬ 
ті СРСР, єдності й могутності 
країн соціалістичної співдружнос¬ 
ті. Він закликав зміцнювати солі¬ 
дарність з трудящими всього сві¬ 
ту, всебічно підтримувати народи, 
які борються за своє визволення, 
робити все, щоб зберегти й зміц¬ 
нити мир в ім’я прогресу людства. 
З’їзд прийняв нову Програму Ко¬ 
муністичної партії Радянського 
Союзу — третю Програму партії, 
в якій узагальнено практику бу¬ 
дівництва соціалізму в СРСР, 
враховано досвід світового рево- 
люц. руху, дано характеристику 
комуністичного суспільства, ви¬ 
значено шляхи переростання со¬ 
ціалізму в комунізм, розкрито за¬ 
кономірності світового революц. 
процесу. В ухваленому з’їздом у 
новій редакції Статуті КПРС да¬ 
лі розвинено ленінські норми пар¬ 
тійного життя. Нові його поло¬ 
ження було спрямовано на зміц¬ 
нення єдності й згуртованості парт, 
рядів, посилення активності ко¬ 
муністів, підвищення їхньої аван¬ 
гардної ролі. В Статуті особливо 
підкреслено, що вищим принци¬ 
пом парт, керівництва є його колек¬ 
тивність — обов’язкова умова нор¬ 
мальної діяльності парт, орг-цій. 

ДВАДЦЯТЬ 
ДРУГИЙ З’їзд 

КПРС 



_ 152 
ДВАДЦЯТЬ 
ОДНА УМОВА 

З’їзд обрав ЦК КПРС і Центр, 
ревізійну комісію. 
Літ.: XXII з’їзд Комуністичної партії 
Радянського Союзу. Стенографічний 
звіт, т. 1—3. К., 1962; Історія Кому¬ 
ністичної партії Радянського Союзу. 
К., 1977. Б. П. Ксвалевський. 

ДВАДЦЯТЬ ОДНА УМ (З В А, Умо¬ 
ви прийому до Комуністичного Ін¬ 
тернаціоналу — резолюція, ухвале¬ 
на 6. VIII 1920 II конгресом Комін¬ 
терну; визначила умови й порядок 
прийому компартій до Комуніс¬ 
тичного Інтернаціоналу, а також 
їхні обов’язки. Проект умов напи¬ 
сав В. І. Ленін. Д. о. у. враховува¬ 
ла істор. досвід більшовицької пар¬ 
тії й усього міжнар. робітн. руху. 
Осн. умовами належності партій до 
Комінтерну були: визнання дикта¬ 
тури пролетаріату, пропаганда й 
агітація необхідності боротьби за 
неї; повний розрив з реформістами 
й центристами й виключення їх 
з партії; поєднання легальних і 
нелегальних методів боротьби; си¬ 
стематична робота на селі, в армії, 
профспілках та ін. масових орг- 
ціях, а також парламенті. Умови 
вимагали побудови компартій на 
принципах демократичного цент¬ 
ралізму, закликали до боротьби з 
реформістськими профспілками. 
Постанови конгресів Комінтерну 
й ВККІ були обов’язковими для 
всіх секцій, які входили до Ко¬ 
мінтерну. Водночас конгрес під¬ 
креслив, що керівні органи Ко¬ 
мінтерну зобов’язані враховувати 
конкретні умови, в яких діяли й 
боролися партії, і виносити за¬ 
гальнообов’язкові рішення лише 
з таких питань, з яких такі рішен¬ 
ня можливі. Д. о. у. підкреслюва¬ 
ла інтернац. характер компартій, 
конкретизувала принцип пролет. 
інтернаціоналізму як солідарність 
з робітн. класом і революц. рухом 
ін. країн, як підтримку нац.-визв. 
руху, підтримку й захист кожної 
Рад. республіки в її боротьбі проти 
контрреволюції й імперіалістичної 
агресії. Д. о. у. заклала основи кон¬ 
солідації як міжнар. комуністич¬ 
ного руху в цілому, так і кожної 
комуністичної партії на принципах 
марксизму-ленінізму, стала на пе¬ 
решкоді проникненню в їхні ряди 
опортуністичних і центристських 
елементів. 
Літ.: Ленін В. І. Умови прийому до 
Комуністичного Інтернаціоналу.— 
Промова про умови прийому до Кому¬ 
ністичного Інтернаціоналу ЗО липня. 
Повне зібрання творів, т. 41; Второй 
конгресе Коминтерна. М., 1972. 

Б. М. Забарно. 

ДВАДЦЯТЬ ПЕРШИЙ З’ЇЗД 
КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ—від- 
бувся 16—19.11 1960 в Києві. В ро¬ 
боті з’їзду взяли участь 894 деле¬ 
гати з ухвальним і 93 — з дорад¬ 
чим голосом, які представляли 
1 256 700 членів і 131 788 кандида¬ 
тів у члени партії. Порядок ден¬ 
ний: 1) Звіт ЦК Компартії Укра¬ 
їни; 2) Звіт Ревізійної комісії 
Компартії України; 3) Вибори ке¬ 
рівних органів Компартії Украї¬ 
ни. З’їзд підбив підсумки роооти 
парт, орг-цій республіки за чоти¬ 
ри роки, що минули з часу Дев'ят¬ 
надцятого з'їзду Компартії Укра¬ 
їни. В братній сім’ї рад. республік 
УРСР досягла нових значних успі¬ 
хів в екон., політ, і культурному 
розвитку. Укр. РСР 1958 вдруге 

нагороджено орденом Леніна. 15 
областей республіки також удо¬ 
стоєно ордена Леніна. Разом з тим 
з’їзд відзначив, що парт, орг-ції 
ще не повністю використали всі 
можливості й резерви для швид¬ 
кого розвитку пром. і особливо с.-г. 
виробництва, й висунув перед ни¬ 
ми завдання мобілізації мас на 
здійснення рішень Двадцять пер¬ 
шого з'їзду КПРС, щоб на основі 
переважаючого зростання важкої 
пром-сті, впровадження нової тех¬ 
ніки й передової технології, під¬ 
вищення продуктивності праці за¬ 
безпечити неухильне зростання всіх 
галузей нар. г-ва. З метою дальшо¬ 
го підвищення матеріального доб¬ 
робуту трудящих пропонувалося 
нарощувати темпи будівництва 
житла й культурно-побутових і 
мед. закладів, поліпшувати побу¬ 
тове обслуговування трудящих. 
З’їзд поставив перед парт, орг-ці- 
ями завдання докорінно поліп¬ 
шити ідеологічну роботу, забезпе¬ 
чити її тісний зв’язок з життям, 
практикою комуністичного будів¬ 
ництва. В його рішеннях наголошу¬ 
валося на важливості виховання 
трудящих у ^усі інтернаціоналіз¬ 
му, рад. патріотизму й дружби 
народів, на посиленні боротьби про¬ 
ти будь-яких проявів ворожої 
марксизмові-ленінізмові ідеоло¬ 
гії, насамперед ідеології укр. бурж. 
націоналізму, підкреслювалася 
необхідність дальшого вдоскона¬ 
лення форм і методів парт.-орг. ро¬ 
боти — перевірки виконання прий¬ 
нятих рішень, поліпшення справи 
добору, розстановки й виховання 
кадрів, підвищення бойовитості 
первинних парт, орг-цій. З’їзд об¬ 
рав ЦК Компартії України й Реві¬ 
зійну комісію. 
Літ.: XXI з’їзд Комуністичної партії 
України. 16—19 лютого 1960 року. 
Матеріали з’їзду. К., 1960; Комуніс¬ 
тична партія України в резолюціях 
і рішеннях з’їздів, конференцій і пле¬ 
нумів ЦК, т. 2. К., 1977; Нариси істо¬ 
рії Комуністичної партії України. К., 
1977. В. І. Юрчук. 
ДВАДЦЯТЬ ПЕРШИЙ З’ЇЗД 
КПРС (позачерговий) — відбувся 
27.1—5.II 1959 в Москві. В його 
роботі взяли участь 1269 делегатів 
з вирішальним і 106 — з дорадчим 
голосом, які представляли 
7 622 356 членів і 616 775 кандида¬ 
тів у члени партії. На порядку 
денному стояло одне питання: Про 
контрольні цифри розвитку нар. 
г-ва СРСР на 1959—65. Перед 
з’їздом пройшло всенар. обговорен¬ 
ня проекту контрольних цифр 
розвитку нар. г-ва СРСР. З’їзд 
продемонстрував монолітну єд¬ 
ність і зростання авторитету пар¬ 
тії. Він одностайно схвалив рі¬ 
шення Червневого (1957) пленуму 
ЦК КПРС «Про антипартійну 
групу». В резолюції з’їзду підкрес¬ 
лено, що .партія неухильно додер¬ 
жуватиметься ленінських норм 
парт, життя, принципів колектив¬ 
ності керівництва. Підбиваючи під¬ 
сумки істор. перемог партії й рад. 
народу за весь період після Жовт¬ 
ня, з’їзд зробив важливий висно¬ 
вок про повну, остаточну перемогу 
соціалізму в нашій країні. СРСР 
вступив у період будівництва ко¬ 
муністичного суспільства. 
З’їзд визначив гол. завдання пар¬ 
тії на семирічку (1959—65), за¬ 

твердив контрольні цифри розвит¬ 
ку нар. г-ва СРСР на ці роки. Гол. 
завдання семирічки в екон. галузі 
полягало в дальшому піднесенні 
економіки на базі переважаючо¬ 
го розвитку важкої індустрії, знач¬ 
ному посиленні екон. потенціалу 
країни з тим, щоб забезпечити не¬ 
ухильне підвищення життєвого 
рівня народу. Передбачалося екон. 
і культурне піднесення всіх союз¬ 
них республік. Відповідно до се¬ 
мирічного плану обсяг валової 
продукції пром-сті УРСР мав зрос¬ 
ти на 77%. У політ, галузі з’їзд 
висунув завдання забезпечення 
дальшого зміцнення соціалістич¬ 
ного ладу, єдності й згуртованості 
рад. народу, розвитку рад. демо¬ 
кратії, активності й самодіяльно¬ 
сті широких нар. мас у будів¬ 
ництві комуністичного суспільст¬ 
ва, розширення функцій громад, 
орг-цій у розв’язанні держ. питань, 
підвищення орг. і виховної ролі 
партії й соціалістичної д-ви, все¬ 
мірного зміцнення союзу робітни¬ 
ків і селян, дружби народів СРСР; 
у галузі ідеологічній — посилен¬ 
ня ідейно-виховної роботи партії, 
підвищення комуністичної свідо¬ 
мості трудящих і насамперед моло¬ 
ді, виховання їх у дусі комуніс¬ 
тичного ставлення до праці, рад. 
патріотизму й інтернаціоналізму. 
З’їзд заявив, що Рад. Союз вважає 
своїм найважливішим завданням 
неухильно провадити миролюбну 
зовн. політику, всемірно зміцню¬ 
вати єдність соціалістичних країн 
на основі ленінських принципів 
пролет. інтернаціоналізму. З’їзд 
націлив партію і народ на здій¬ 
снення нових завдань комуністич¬ 
ного будівництва. З’їзд обрав ЦК 
1 Центр, ревізійну комісію КПРС. 
Літ.: Внеочередной XXI сьезд Комму- 
нистической партии Советского Союза. 
27 января — 5 февраля 1959 года. 
Стенографический отчет, ч. 1—2. М., 
1959; История Коммунистической пар¬ 
тии Советского Союза. М., 1978. 

_ Л. Ю. Беренштейн. 
ДВАДЦЯТЬ П’ЯТИМ З’ЇЗД 
КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ — від- 
бувся 10—13.11 1976 в Києві, напе¬ 
редодні Двадцять п'ятого з'їзду 
КПРС. У його роботі брали участь 
2316 делегатів, які представляли 
2 536 772 члени й 89 036 кандида¬ 
тів у члени КПРС. Порядок ден¬ 
ний з’їзду: 1) Звіт ЦК Компартії 
України; 2) Звіт Ревізійної комі¬ 
сії Компартії України; 3) Про 
проект ЦК КПРС до ХХУ з’їзду 
КПРС «Основні напрями розвитку 
народного господарства СРСР на 
1976—1980 роки»; 4) Вибори ке¬ 
рівних органів Компартії України. 
З’їзд, виражаючи волю комуніс¬ 
тів і всіх трудящих республіки, 
схвалив і одностайно підтримав 
внутр. і зовн. політику КПРС, ба¬ 
гатогранну й плодотворну діяль¬ 
ність її ЦК. На з’їзді відзначало¬ 
ся, що в роки 9-ї п’ятирічки (1971 — 
75) трудящі республіки внесли гід¬ 
ний вклад у розвиток єдиного на- 
родногосп. комплексу країни, зміц¬ 
нення її екон., наук.-тех. потен¬ 
ціалу й обороноздатності, еконо¬ 
міка Рад. України розвивалася 
високими й сталими темпами, під¬ 
нялася на якісно новий рівень. 
Валовий сусп. продукт зріс на тре¬ 
тину, нац. доход — на 26%. Ви¬ 
пуск пром. продукції збільшився 
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ня 41,3% при плановому завданні вання кадрів, вдосконалення сти- ретаря ЦК Л. І. Брежнєва XXV 
38—41 %. Забезпечено планомір- лю й методів парт, керівництва, з’їздові КПРС; 2) Звіт Центр, ре- 
ний розвиток усіх екон. районів підвищення ролі Рад депутатів візійної комісії; 3) Осн. напрями 
республіки. Середньорічний обсяг трудящих, профспілок, комсомолу розвитку нар. г-ва СРСР на 1976— 
валової продукції с. г., незважаючи та ін. масових орг-цій у розвитку 80. Доповідь Голови Ради Мініст- 
на несприятливі погодні умови соціалістичної демократії. ЦК рів СРСР О. М. Косигіна XXV 
1972 й 1975, збільшився на 15,5%. Компартії України, підкреслюва- з’їздові КПРС; 4) Вибори центр. 
Виконано директиви Двадцять лося на з’їзді, неухильно проводив органів партії. В доповіді Л. І. 
четвертого з'їзду КПРС по вироб- лінію на суворе додержання ле- Брежнєва було дано глибокий ана- 
ництву зерна, м’яса, молока, яєць, пінських норм партійного життя, ліз усіх сторін діяльності партії 
Зросли заготівлі с.-г. продукції, принципів демократичного цент- й життя суспільства зрілого соціа- 
В нар. г-во республіки, як і намі- ралізму, підвищення авангардної лізму, розкрито ключові внутр. 
чалося планом, було вкладено 80 ролі комуністів. Удосконалюючи і міжнар. проблеми. З’їзд цілком 
млрд. крб. Збудовано 300 великих стиль своєї роботи, парт, орг-ції і повністю схвалив політ, лінію 
пром. підприємств, понад 2800 ви- викорінювали негативні явища, і практичну діяльність ЦК пар- 
робничих об’єктів і комплексів, 98 розвивали критику й самокрити- тії. В док-тах з’їзду підкреслено, 
млн. м2 житла, багато об’єктів со- ку, систематично, на основі ін- що в галузі зовн. політики КПРС 
ціально-культур. і побутового при- диві дуального підходу, поповню- протягом 1971—75 провела вели- 
значення. Виконано завдання п’я- вали свої ряди кращими представ- ку роботу по втіленню в життя 
тирічки по перевезеннях народно- никами трудящих. Великий вплив Програми миру, прийнятої Два- 
госп. вантажів усіма видами транс- на розвиток соціально-політ. і тру- дцять четвертим з'їздом КПРС. 
порту. У 9-й п’ятирічці за рахунок дової активності комуністів мав З’їзд відмітив, що завдяки цьому 
підвищення продуктивності праці, обмін парт, документів, що про- зміцніло міжнар. становище нашої 
яке відбувалося прискореними ходив у ці рокш Ідеологічна ро- Батьківщини, посилилися позиції 
темпами, одержано 80% приросту бота парт, орг-цій республіки ста- світового соціалізму, здійснено по- 
пром. вироби, і весь приріст с.-г. ла наступальнішою, конкретнішою, ворот від <холодної війни» до мир- 
продукції. Послідовно здійснюва- цілеспрямованішою, було вжито ного співіснування д-в з різним 
лися концентрація і спеціалізація заходів до усунення наявних не- сусп. ладом. У центрі уваги КПРС, 
виробництва, перехід на дво-три- доліків. Посилилось патріотичне як і раніше, були взаємовідносини 
ланкову систему управління. Вели- й інтернац. виховання трудящих, з соціалістичними країнами, спів- 
ке місце в роботі й рішеннях з’їзду чому великою мірою сприяло все- робітництво з братніми партіями 
зайняли питання здійснення курсу нар. святкування 50-річчя СРСР. цих д-в. Зміцніли і збагатилися 
партії на підвищення ролі інтен- З’їзд поставив завдання забезпе- новим змістом відносини СРСР з 
сивних факторів екон. зростання, чити комплексний наук, підхід країнами, що розвиваються. З’їзд 
прискорення наук.-тех. прогресу, до організації ідеологічної роботи, наголосив на важливості й акту- 
оновлення й модернізацію парку В одностайно прийнятій резолюції альності принципів пролетарсько- 
технологічного устаткування, вдо- з’їзд схвалив політ. ^ лінію ЦК го інтернаціоналізму, вказав, що 
сконалення організації нар. г-ва й Компартії України, його роботу захист його є обов’язком кожної 
управління ним. по виконанню рішень XXIV з’їзду марксистсько-ленінської партії, 
На з’їзді всебічно обговорювалася КПРС і Двадцять четвертого кожного комуніста. З’їзд засвід- 
діяльність парт, орг-цій, рад. і з'їзду Компартії України, схва- чив непохитність позицій бойової 
госп. органів республіки по здійс- лив проект ЦК КПРС до XXV солідарності КПРС з міжнарод- 
ненню виробленої партією програ- з’їзду партії <Основні напрями ним комуністичним рухом, з усі- 
ми розвитку с. г., його інтен- розвитку народного господарства ма борцями за соціальне й нац. 
сифікації. Особливу увагу було СРСР на 1976 — 1980 роки», до- визволення народів, одностайно 
звернуто на зміцнення матеріаль- ручив Раді Міністрів УРСР, ви- прийняв Заяву <Свободу в’язням 
но-тех. бази, поглиблення спеці- ходячи з цього документа, з ура- імперіалізму і реакції!», а також 
алізації й концентрації с.-г. ви- хуванням пропозицій, висловлених рішення спорудити в Москві мо- 
робн. на базі міжгосп. кооперації делегатами з’їзду,^ комуністами, нумент в пам’ять героїв міжнар. 
й агропром. інтеграції, на широке трудящими в ході його обговорен- комуністичного, робітн. і нац.- 
впровадження досягнень науки й ня, забезпечити розробку на- визвольного руху, які загинули 
передового досвіду. родногосп. плану УРСР на 10-у від рук класового ворога. Спираю- 
Відзначивши великі успіхи в роз- п’ятирічку, активну участь у цій чись на досягнутий поворот у роз¬ 
витку економіки й критично оці- роботі парт., рад., профспілкових витку міжнар. відносин, з’їзд 
нюючи зроблене, з’їзд вказав на і комсомольських орг-цій. З’їзд прийняв програму дальшої бо- 
недоліки, нерозв’язані питання запевнив ЦК КПРС у тому, що ротьби за мир і міжнар. співро- 
й резерви дальшого зростання Компартія України — один з бо- бітництво, за свободу й незалеж- 
сусп. виробництва, наголосив на йових загонів КПРС^—готова до ність народів, яка конкретизувала 
необхідності посилення парт, ке- розв’язання великих* і відпові- зміст Програми миру й визначи- 
рівництва економікою, спрямував дальних завдань, які поставить ла її осн. завдання на сучас. етапі, 
орг. і масово-політ. роботу на ши- черговий, XXV з’їзд КПРС. 3^’їзд З’їзд всебічно проаналізував ді- 
роке розгортання соціалістичного обрав ЦК у складі 191 члена й 77 яльність партії й народу по здійс- 
змагання. Глибоке відображення кандидатів у члени ЦК Компартії ненню завдань 9-ї п’ятирічки 
в роботі з’їзду знайшло зростання України й Ревізійну комісію в (1971—75). За роки п’ятирічки 
ролі науки в розвитку суспільства, складі 57 чол. На Пленумі ЦК було зроблено новий великий крок у 
Було відзначено, що необхідно й обрано Політбюро й Секретаріат створенні матеріально-тех. бази 
надалі зі зростаючим розмахом ЦК Компартії України. Першим комунізму, в підвищенні рівня 
розвивати дослідження в галузі секретарем ЦК Компартії Украї- життя народу, забезпечено стале 
сусп., природничих і тех. наук, ни обрано В. В. Щербицького. зростання економіки, розв’язання 
які мають першочергове значен- літ.: XXV з’їзд Комуністичної партії осн. соціально-екон. завдань п’я- 
ня. 9-а п’ятирічка стала важливим України. 10—13 лютого 1976 року, тирічного плану. Успішно вирі- 
етапом у піднесенні добробуту, Стенографічний звіт. К;, 1976^ Нари- щувалася проблема підвищення 
розвитку освіти й культури укр. 9й історії Комуністичної партії Укра- ефективності виробництва, на що 
народу. Реальні доходи на душу 1НИ- К” 1977, в і1’ мазур. вка3уЄ прискорене зростання про- 
населення зросли за 5 років на ДВАДЦЯТЬ П’ЯТИЙ З’ЇЗД дуктивності праці. Нац. доход 
20%. Майже 9 млн. чоловік все- КПРС — відбувся 24.11 — 5.III за 1971—75 збільшився на 28%; 
лилися в нові або більш упорядко- 1976 в Москві. В роботі з’їзду осн. виробничі фонди нар. г-ва 
вані квартири. Поліпшилися бла- брало участь 4998 делегатів, які зросли в 1,5 раза; обсяг пром. 
гоустрій міст і сіл, охорона нав- представляли 15 694 тис. комуніс- вироби.— на 43%. Заг. обсяг ка- 
колишнього середовища. Завер- тів. На з’їзді були присутні 103 піталовкладень у нар. г-во стано- 
шено в основному перехід до за- делегації комуністичних, робітн., вив понад 500 млрд. крб. Послі* 
гальної середньої освіти молоді, нац.-демократичних і соціалістич- довно здійснювалася довгочасна 
З’їзд всебічно розглянув питання них партій. Порядок денний: 1) програма піднесення с. г.— його 
дальшого орг.-політ. зміцнення Звіт ЦК КПРС і чергові завдання тех. переобладнання, зміцнення 
Компартії України — бойового за- партії в галузі внутр. і зовн. полі- економіки колгоспів і радгоспів, 
гону КПРС, розстановки й вихо- тики. Доповідь Генерального сек- Незважаючи на несприятливі по- 
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годні умови, середньорічний обсяг 
вироби. с.-г. продукції збільшив¬ 
ся на 13%, на 14 млн. т зріс серед¬ 
ньорічний збір зерна. В 9-й п’яти¬ 
річці здійснено важливі соціальні 
заходи по підвищенню оплати 
праці, пенсій, стипендій тощо. 
Житлові умови поліпшили 56 млн. 
чол. Завершено в основному пе¬ 
рехід до заг. обов’язкової серед¬ 
ньої освіти. З’їзд вказав і на труд¬ 
нощі, нерозв’язані проблеми, не¬ 
доліки (частину вироби, потужнос¬ 
тей не оуло введено або освоєно в 
строк; у деяких галузях вузьким 
місцем залишалося впровадження 
у вироби, досягнень науки й тех¬ 
ніки; не скрізь вдалося позбутися 
втрат робочого часу, порушень 
планової, технологічної й трудо¬ 
вої дисципліни). 
Спираючись на досягнуті успіхи, 
з’їзд намітив чергові завдання 
госп. будівництва, конкретизував 
і розвинув принципові настанови 
політики партії в умовах зрілого 
соціалізму на 10-е п’ятиріччя 
(1976—80) й на тривалішу пер¬ 
спективу. Осн. напрями економіч¬ 
ної стратегії КПРС на сучас. 
етапі втілені в гол. завданні 10-ї 
п’ятирічки, яке полягає в послі¬ 
довному здійсненні курсу Кому¬ 
ністичної партії на піднесення ма¬ 
теріального і культурного рівня 
життя народу на основі динаміч¬ 
ного і пропорційного розвитку 
суспільного виробництва і підви¬ 
щення його ефективності, приско¬ 
рення науково-технічного прогре¬ 
су, зростання продуктивності 
праці, всемірного поліпшення яко¬ 
сті роботи в усіх ланках нар. г-ва. 
Стрижнем екон. стратегії партії є 
дальше нарощування екон. могут¬ 
ності країни, розширення й доко¬ 
рінне оновлювання вироби, фон¬ 
дів, забезпечення сталого збалан¬ 
сованого зростання важкої пром- 
сті — фундаменту економіки. З’їзд 
проголосив широку соціальну 
програму (збільшення майже на 
76 млрд. крб. фондів спожи¬ 
вання, підвищення реальних дохо¬ 
дів населення, дальший розвиток 
житлового будівництва). З’їзд при¬ 
ділив велику увагу розвиткові 
науки, розробці й здійсненню за¬ 
ходів, спрямованих на охорону 
навколишнього середовища, раціо¬ 
нальне використання й відтворен¬ 
ня природних ресурсів, визначив 
програму розвитку всіх союзних 
республік, у т. ч. Укр. РСР. З’їзд 
висунув ряд вузлових проблем роз¬ 
витку економіки на сучас. етапі: 
прискорення наук.-тех. прогресу, 
дальший розвиток с. г., збільшен¬ 
ня вироби, товарів нар. спожи¬ 
вання, поліпшення торгівлі й по¬ 
бутового обслуговування населен¬ 
ня; розвиток зовнішньоекон. 
зв’язків; дальше вдосконалюван¬ 
ня управління економікою, всього 
соціалістичного госп. механізму. 
З’їзд глибоко й усебічно проана¬ 
лізував діяльність партії в умовах 
розвинутого соціалізму, підкрес¬ 
лив, що КПРС, ставши партією 
всього народу, не втратила свого 
класового характеру, була і є пар¬ 
тією робітн. класу. За звітний 
період її ряди поповнили майже 
2,6 млн. комуністів. Серед них ро¬ 
бітники становили 58%, колгосп¬ 
ники— понад 11%, істотно зріс 

прошарок комуністів серед інте¬ 
лігенції. З’їзд націлив парт, 
орг-ції на суворе дотримання ле¬ 
нінських норм партійного життя 
і принципів парт, керівництва, 
на глибоке оволодіння ленінським 
стилем роботи. З’їзд зробив ве¬ 
ликий внесок у розвиток марксист¬ 
сько-ленінської теорії, проаналі¬ 
зував гол. підсумки майже 60- 
річного шляху Рад. д-ви, дав все¬ 
бічну характеристику закономір¬ 
ностей розвинутого соціалістич¬ 
ного суспільства. З’їзд висунув 
завдання дальшого вдосконалюван¬ 
ня й підвищення ефективності всієї 
ідейно-виховної Роботи партії, 
відзначивши необхідність комп¬ 
лексного підходу до всієї справи 
виховання, тобто забезпечення тіс¬ 
ної єдності ідейно-політ., трудового 
й морального виховання з ураху¬ 
ванням особливостей різних груп 
трудящих. З’їзд приділив велику 
увагу питанням дальшого розвит¬ 
ку політичної системи радянсько¬ 
го суспільства. Йшлося про вдо¬ 
сконалювання соціалістичної дер¬ 
жавності, дальший розвиток со¬ 
ціалістичної демократії, зміц¬ 
нення правової основи держ. і 
громад. життД, активізацію діяль¬ 
ності громад, орг-цій. З’їзд дав 
принципові вказівки щодо підго¬ 
товки проекту нової Конституції 
СРСР. Він озброїв партію і народ 
конкретною програмою соціально- 
екон. і політ, розвитку соціаліс¬ 
тичного суспільства, боротьби за 
зміцнення миру. З’їзд обрав ЦК 
КПРС у складі 287 членів і 139 
кандидатів у члени партії. До 
складу Центр, ревізійної комісії 
обрано 85 чол. Пленум ЦК обрав 
Політбюро ЦК КПРС і Секрета¬ 
ріат, затвердив голову К-ту парт, 
контролю при ЦК КПРС. Гене¬ 
ральним секретарем ЦК КПРС 
було обрано Л. 1. Брежнєва. 
Літ.: XXV з’їзд Комуністичної партії 
Радянського Союзу. 24 лютого — 5 
березня 1976 року. Стенографічний 
звіт, т. 1 — 3. К., 1976; Історія Кому¬ 
ністичної партії Радянського Союзу. 
К., 1977; XXV сьезд КПСС: единство 
теории и практики, в. 1—4. М., 1977 — 
79; Мир о XXV сьезде КПСС. М., 
1977; Шафорост В. М. Рішення XXV 
з’їзду КПРС — у життя. Покажчик 
літератури. К., 1977. В. І. Юрчук. 

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТІЙ З’ЇЗД 
КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ — від- 
бувся 15—18. III 1966 в Києві. В 
роботі з’їзду взяли участь 1517 
делегатів з ухвальним і 113 — з 
дорадчим голосом, які представля¬ 
ли 1 833 362 члени і 128 046 кан¬ 
дидатів у члени партії. Порядок 
денний: 1) Звіт Центрального Ко¬ 
мітету Компартії України; 2) Звіт 
Ревізійної комісії Компартії Ук¬ 
раїни; 3) Доповідь про проект 
Директив XXIII з’їзду КПРС по 
п’ятирічному плану розвитку нар. 
г-ва СРСР на 1966—70; 4) Вибори 
керівних органів Компартії Укра¬ 
їни. З’їзд підбив підсумки роботи 
парт, орг-ції республіки за чотири 
роки після Двадцять другого 
з'їзду Компартії України по ви¬ 
конанню рішень Двадцять дру¬ 
гого з'їзду КПРС, вимог Програ¬ 
ми партії щодо забезпечення даль¬ 
шого розвитку пром-сті, с. г., 
науки й культури. В результаті 
розгортання масового соціалістич¬ 
ного змагання за збільшення ви¬ 

роби. пром. продукції, підвищен¬ 
ня якості й поліпшення тех.-екон. 
показників у жовтні 1965 пром-сть 
республіки виконала семирічку по 
заг. обсягу вироби, і по більшості 
найважливіших видів продукції. 
Значна увага приділялася приско¬ 
ренню тех. прогресу в нар. г-ві. 
У великих масштаоах здійснюва¬ 
лися механізація й автоматизація 
вироби, процесів, впроваджували¬ 
ся передова технологія й органі¬ 
зація праці. Водночас з’їзд указав 
на наявність недоліків у розвитку 
окремих галузей економіки й ви¬ 
значив шляхи їх усунення, зокре¬ 
ма звернув увагу на відставання 
від планових завдань семирічки 
вугільної, хім., нафтопереробної, 
легкої й харчової пром-сті респуб¬ 
ліки. Значне місце на з’їзді зай¬ 
няло обговорення діяльності парт, 
орг-цій республіки по дальшому 
піднесенню с. г. на основі рішень 
Березневого (1965) пленуму ЦК 
КПРС. За звітний період проведе¬ 
но велику орг. роботу по добору 
й вихованню колгоспних і радгосп¬ 
них кадрів, зміцненню сільс. парт, 
орг-цій, збільшенню вироби, і про¬ 
дажу д-ві с.-г. продукції, зміцнен¬ 
ню економіки господарства, підви¬ 
щенню добробуту трудівників се¬ 
ла. Внаслідок цього зріс валовий 
збір зерна, цукрових буряків та ін. 
с.-г. культур, дещо збільшилося 
виробництво продукції тваринниц¬ 
тва. Однак темпи розвитку с. г. 
були недостатніми. Завдання се¬ 
мирічного плану в галузі с. г. в 
цілому не було виконано. Нац. 
доход за семирічку в республіці 
збільшився на 54%, середня зар¬ 
плата робітників і службовців — 
на 20%, а доходи колгоспників від 
громад, господарства — більш як 
у 1,5 раза. Суспільні фонди спо¬ 
живання в республіці за семирічку 
зросли майже в 1,7 раза й досяг- 
ли 1965 7,2 млрд. крб. Дальшого 
піднесення досягли нар. освіта, 
наука й культура. З’їзд обговорив 
і одностайно схвалив проект Ди¬ 
ректив XXIII з’їзду КПРС по п’я¬ 
тирічному плану розвитку нар. 
г-ва СРСР на 1966—70, накреслив 
конкретні завдання по дальшому 
піднесенню економіки й культу¬ 
ри УРСР. З’їзд поставив вимогу 
перед парт, орг-ціями республіки 
забезпечити неухильне зростання 
продуктивності праці й зниження 
собівартості продукції, прискорен¬ 
ня тех. прогресу. Особливу увагу 
з’їзд звернув на розвиток важкої 
індустрії. Гол. завданням у галу¬ 
зі с. г. ставилося значне збільшен¬ 
ня вироби, продукції землеробст¬ 
ва, насамперед зерна, і тварин¬ 
ництва на основі здійснення аграр¬ 
ної політики КПРС. З’їзд підкрес¬ 
лив значення розвитку науки для 
виконання п’ятирічного плану. 
З’їзд зобов’язав парт, орг-ції 
республіки вдосконалювати стиль 
і методи роботи, неухильно до¬ 
тримуватися ленінських норм 
партійного життя, розвивати 
внутріпарт. демократію, критику 
й самокритику, поліпшувати до¬ 
бір, розстановку й виховання кад¬ 
рів, підвищувати вимогливість до 
них, систематично здійснювати 
контроль і організацію виконання 
рішень партії й уряду, зміцнювати 
парт, і держ. дисципліну, посили- 
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ти керівництво Радами, профспіл¬ 
ками, комсомолом та ін. громад, 
орг-ціями. В галузі ідеологічної 
роботи з’їзд підкреслив необхід¬ 
ність озброєння кадрів марксистсь¬ 
ко-ленінською теорією, екон. знан¬ 
нями, зобов’язав парт, орг-ції 
вести наполегливу боротьбу за 
високу комуністичну ідейність 
рад. людей, добиватися дальшого 
зміцнення зв’язку пропаганди й 
агітації з розв’язуванням практич¬ 
них завдань виробництва. З’їзд 
обрав ЦК Компартії України й Ре¬ 
візійну комісію. 
Літ.: XXIII з’їзд Комуністичної пар¬ 
тії України. Матеріали з’їзду. К., 
1967; Комуністична партія України в 
резолюціях і рішеннях з’їздів, конфе¬ 
ренцій і пленумів ЦК, т. 2. К., 1977; 
Нариси історії Комуністичної партії 
України. К., 1977. І.П. Стафійчук. 
ДВАДЦЯТЬ ТРЕТІЙ З’ЇЗД 
КПРС — відбувся 29. III—8. IV 
1966 в Москві. В роботі з’їзду бра¬ 
ли участь 4619 делегатів з вирі¬ 
шальним і 323 — з дорадчим голо¬ 
сом, які представляли 11 673 676 
членів партії й 797 403 кандидати 
в члени партії. Порядок денний: 
1) Звітна доповідь ЦК КПРС; 
2) Звітна доповідь Центр, ревізій¬ 
ної комісії КПРС; 3) Директиви 
XXIII з’їзду КПРС по п’ятирічно¬ 
му плану розвитку нар. г-ва СРСР 
на 1966—70; 4) Вибори центр, ор¬ 
ганів партії. В Звітній доповіді ЦК 
відзначалося, що період після 
XXII з’їзду КПРС був відзначений 
дальшим зміцненням рядів партії, 
підвищенням її політ, та орг. ролі 
в рад. суспільстві. В партії утвер¬ 
дилися ленінські норми партійно¬ 
го життя й щзинципи парт, ке¬ 
рівництва, що благотворно позначи¬ 
лося на послідовному здійсненні 
внутр. і зовн. політики КПРС 
і Рад. д-ви, на управлінні всіма со- 
ціально-екон. і політ, процесами 
комуністичного будівництва. На 
з’їзді підкреслювалося, що цьому 
значною мірою сприяли рішення 
Жовтневого (1964) пленуму ЦК 
КПРС, який став яскравим свід¬ 
ченням монолітності і єдності пар¬ 
тії, її політ, зрілості. У внутр. 
розвитку країни це був період, 
коли рад. народ під керівництвом 
партії завершив виконання семи¬ 
річного плану розвитку нар. г-ва 
(1959—65). Було забезпечено даль¬ 
ше зростання й зміцнення соціалі¬ 
стичної економіки на базі наук.- 
тех. прогресу, майже подвоїлись 
осн. вироби, фонди, збудовано 
5,5 тис. великих підприємств, абсо¬ 
лютний приріст продукції більш 
як утричі перевищив відповідні 
показники за всі довоєнні п’яти¬ 
річки. Досягнуто збільшення ви¬ 
робництва с.-г. продукції. Підви¬ 
щився добробут рад. народу. За 
останні п’ять років семирічки нац. 
доход збільшився на 33% і стано¬ 
вив 1965 понад 190 млрд. крб. 
Уперше в історії Рад. д-ви запро¬ 
ваджено пенсійне забезпечення 
колгоспників. Значних успіхів до¬ 
сягнуто в розвитку науки. Яскра¬ 
вим свідченням цього стали досяг¬ 
нення Рад. Союзу в освоєнні кос¬ 
мосу. Продовжувався процес зміц¬ 
нення й розширення соціалістич¬ 
ної демократії в різних сферах 
сусп. життя. Ще міцнішими стали 
політ. основи соціалістичного 
ладу — союз робітн. класу й кол¬ 

госпного селянства, дружба наро¬ 
дів СРСР, ідейно-політ. єдність 
усіх трудящих, їхня згуртованість 
навколо Комуністичної партії. 
Міжнар. становище ознаменува¬ 
лося неухильним зростанням між¬ 
нар. авторитету Рад. Союзу й усієї 
світової системи соціалізму; но¬ 
вими перемогами країн і народів, 
що борються проти колоніалізму, 
за свою незалежність і прогрес; 
активізацією боротьби робітн. кла¬ 
су в країнах капіталу; дальшим 
розвитком міжнар. комуністично¬ 
го й робітн. руху. Водночас цей 
період характеризувався дальшим 
загостренням і поглибленням заг. 
кризи капіталізму. З новою силою 
виявилась агресивна природа ім¬ 
періалізму, небезпека, яку він не¬ 
се мирові, свободі й незалежності 
народів. Політика КПРС і Рад. 
д-ви в цих умовах була спрямова¬ 
на на те, щоб дати рішучу відсіч 
агресивній силам, протидіяти 
дальшому загостренню міжнар. 
обстановки, боротися проти небез¬ 
пеки виникнення нової світової 
війни. При виробленні і здійснен¬ 
ні зовн. політики ЦК виходив з 
інтернац. революц. обов’язку на¬ 
шої партії як перед братніми соціа¬ 
лістичними країнами, так і перед 
трудящими всіх країн. З’їзд від¬ 
значив гол. екон. завдання п’яти¬ 
річки (1966—70): на основі все¬ 
мірного використання досягнень 
науки й техніки, індустріального 
розвитку всього сусп. вироби., під¬ 
вищення його ефективності й про¬ 
дуктивності праці забезпечити 
дальше значне зростання пром-сті, 
високі сталі темпи оозвитку с. г. 
і завдяки цьому добитися істотно¬ 
го піднесення рівня життя народу, 
повнішого задоволення матеріаль¬ 
них і культур, потреб трудящих. 
З’їзд підкреслив важливість даль¬ 
шого зміцнення Рад. д-ви, всемір¬ 
ного розвитку соціалістичної де¬ 
мократії. 
Велику увагу було приділено пи¬ 
танням парт, будівництва. З’їзд по¬ 
ставив вимогу уважніше підходи¬ 
ти до прийому в партію, підвищи¬ 
ти вимогливість до вступаючих, до¬ 
биватися, щоб у складі партії робіт¬ 
ники й надалі посівали провідне 
становище. Це відповідає соціаль¬ 
ній природі КПРС, місцю й ролі 
робітн. класу в розвинутому со¬ 
ціалістичному суспільстві. Було 
внесено часткові зміни до Стату¬ 
ту Комуністичної партії Радян¬ 
ського Союзу, спрямовані на даль¬ 
ше поліпшення якісного складу 
партії й чистоту її рядів, на розши¬ 
рення внутріпарт. демократії, на 
підвищення активності парт, орг- 
цій і відповідальності комуністів 
за діяльність своєї орг-ції й партії 
в цілому. З’їзд перейменував Пре¬ 
зидію ЦК на Політичне бюро 
ЦК КПРС і доручив йому здійс¬ 
нювати керівництво роботою пар¬ 
тії між пленумами ЦК, відновив 
посаду Генерального секретаря 
ЦК КПРС. Велику увагу було 
приділено підвищенню рівня ідео¬ 
логічної роботи, питанням вихо¬ 
вання трудящих у дусі високої 
політ, свідомості, комуністичного 
ставлення до праці, посиленню бо¬ 
ротьби проти бурж. ідеології, ре¬ 
формізму, правого й «лівого» реві¬ 
зіонізму. 

З’їзд повністю схвалив зовнішньо- 
політ. діяльність ЦК КПРС і Рад. 
уряду, практичні заходи ЦК 
КПРС, спрямовані на врегулюван¬ 
ня розбіжностей у міжнар. кому¬ 
ністичному русі на принциповій 
основі марксизму-ленінізму, до¬ 
кументів, прийнятих міжнар. на¬ 
радами представників комуністич¬ 
них і робітн. партій — Декларації 
1957 й Заяви 1960. З’їзд обрав 
ЦК і Центр, ревізійну комісію. 
На першому після з’їзду Плену¬ 
мі ЦК КПРС було обрано Політ- 
бюро й Секретаріат ЦК КПРС. 
Пленум обрав Ген. секретарем ЦК 
КПРС Л. І. Брежнєва. 
Літ.: XXIII з’їзд Комуністичної пар¬ 
тії Радянського Союзу. 29 березня — 
8 квітня 1966 року. Стенографічний 
звіт, т. 1—2. К., 1966; Історія Кому¬ 
ністичної партії Радянського Союзу. 
К., 1977. А. В. Мяловицький. 

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТИЙ З’ЇЗД 
КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ — від¬ 
бувся 17—20.ІІІ 1971 в Києві. В 
його роботі взяли участь 2197 де¬ 
легатів з ухвальним і 102 — з до¬ 
радчим голосом, які представляли 
2 281 568 членів і 97 221 кандидата 
в члени КПРС. З’їзд проходив на¬ 
передодні Двадцять четвертого 
з'їзду КПРС, який ознаменував 
важливий істор. рубіж на шляху 
комуністичного будівництва. По¬ 
рядок денний з’їзду: 1) Звіт ЦК 
Компартії України; 2) Звіт Ре¬ 
візійної комісії Компартії Украї¬ 
ни; 3) Доповідь про проект Дирек¬ 
тив XXIV з’їзду КПРС по п’яти¬ 
річному плану розвитку нар. г-ва 
СРСР на 1971—75; 4) Вибори ке¬ 
рівних органів Компартії Украї¬ 
ни. З’їзд одностайно схвалив 
внутр. і зовн. політику ЦК КПРС 
і Рад. уряду, їхню практичну ді¬ 
яльність по піднесенню економіки, 
науки й культури, підвищенню ма¬ 
теріального рівня життя народу, 
дальшому розвитку соціалістич¬ 
ної демократії, по зміцненню пози¬ 
цій світового соціалізму, зміцнен¬ 
ню миру й міжнар. безпеки. З’їзд 
відзначив, що звітний період ха¬ 
рактеризувався значним приско¬ 
ренням наук.-тех. прогресу, впро¬ 
вадженням досконаліших методів 
управління, планування й екон. 
стимулювання. За роки 8-ї п’яти¬ 
річки (1966—70) заг. обсяг пром. 
вироби, в республіці зріс на 49,7% 
проти передбачених 47%. Продук¬ 
тивність праці збільшилася на 
28%, за рахунок чого одержано 
2/3 приросту пром. продукції. Ка¬ 
піталовкладення в нар. г-во рес¬ 
публіки становили 58 млрд. крб., 
тобто в 1,4 раза більше, ніж у 
попередній п’ятирічці. Було вве¬ 
дено в дію 250 нових великих під¬ 
приємств, понад 2 тис. вироби, 
комплексів і цехів. Широко впро¬ 
ваджувалися комплексна меха¬ 
нізація й автоматизація вироби, 
процесів. Завдяки здійсненню роз¬ 
роблених Двадцять третім з'їз¬ 
дом КПРС, пленумами ЦК КПРС 
важливих політ., орг. і екон. за¬ 
ходів с. г. республіки розвивалося 
швидшими темпами. Внаслідок 
зміцнення матеріально-тех. бази 
с. г. осн. вироби, фонди колгос¬ 
пів і радгоспів республіки зросли 
на 40%, валова продукція с. г.— 
на 16,6%. В результаті підне¬ 
сення економіки поліпшився доб- 
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робут трудящих, підвищився рі¬ 
вень їхньої культури. Над. доход 
у республіці зріс на 39% проти 
намічених 36%. З’їзд підкреслив, 
що досягнення Рад. України у 8-й 
п’ятирічці — це наслідок самовід¬ 
даності й високого трудового ен¬ 
тузіазму трудящих УРСР, спіль¬ 
ної праці всіх народів Рад. Сою¬ 
зу, їхнього братерського співро¬ 
бітництва і взаємодопомоги на ос¬ 
нові ленінської національної полі¬ 
тики КПРС. Мобілізуючи трудя¬ 
щих на успішне виконання п’яти¬ 
річного плану розвитку нар. г-ва 
на 1971—75, з’їзд зобов’язав ЦК, 
обкоми, міськкоми, райкоми Ком¬ 
партії України, парт., профспіл¬ 
кові, комсомольські орг-ції, рад. 
і госп. органи розгорнути широку 
політ, і орг. роботу по здійсненню 
накреслень партії, добиватися ви¬ 
конання держ. планів на всіх ді¬ 
лянках госп. і культур, будівницт¬ 
ва. Особливу увагу було приділено 
впровадженню досягнень науки і 
техніки, прогресивної технології, 
наук, організації праці й вироби., 
вдосконаленню структури управ¬ 
ління, поліпшенню якості продук¬ 
ції, кращому використанню резер¬ 
вів і можливостей для ефективні¬ 
шого розвитку народного госпо¬ 
дарства. 
З’їзд одностайно схвалив проект 
Директив по п’ятирічному плану 
розвитку нар. г-ва СРСР на 1971— 
75. Передбачалися випереджаючі 
темпи розвитку електроенергетики, 
хім., машинобуд., нафтоперероб¬ 
ної й нафтохім. пром-сті. Одним 
з першорядних завдань з’їзд ви¬ 
значив забезпечення швидшого й 
сталішого розвитку с. г. До тех. 
переозброєння с.-г. вироби, залу¬ 
чалися майже всі галузі індустрії. 
Особлива увага приділялася 
збільшенню вироби, мінеральних 
добрив. Величезні кошти спрямо¬ 
вувались на дальше підвищен¬ 
ня життєвого рівня трудящих. Пе¬ 
редбачалося завершити перехід 
до загальної середньої освіти 
молоді. 
З’їзд висунув вимогу й надалі 
виявляти турботу про підвищен¬ 
ня бойовитості первинних парт, 
орг-цій, виховання в кожного ко¬ 
муніста почуття високої відпові¬ 
дальності за дотримання вимог 
Статуту КПРС, наголосив на не¬ 
обхідності поліпшення роботи з 
кадрами, посилення контролю й 
перевірки виконання, зміцнення 
парт, і держ. дисципліни. З’їзд 
зобов’язав парт, орг-ції постійно 
поліпшувати й удосконалювати 
ідеологічну й орг. роботу, усувати 
наявні недоліки. Особливу увагу 
було звернуто на посилення марк¬ 
систсько-ленінського навчання ке¬ 
рівних кадрів, боротьби проти 
будь-яких проявів бурж. ідеоло¬ 
гії, за неухильне підвищення по¬ 
літ. пильності, виховання у тру¬ 
дящих республіки глибокої ідейної 
переконаності, класового підходу 
до оцінки процесів і явищ сусп. 
розвитку. 
З’їзд обрав ЦК Компартії України 
й Ревізійну комісію. 

Літ.: XXIV з’їзд Комуністичної пар¬ 
тії України. 17—20 березня 1971 р. 
Стенографічний звіт. К., 1972; Кому¬ 
ністична партія України в резолю¬ 
ціях і рішеннях з’їздів, конференцій 

і пленумів ЦК, т. 2. К., 1977; Снітко 
П. Двадцять четвертий з’їзд Компар¬ 
тії України. К., 1974. 

В. Ф. Шевченко. 

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТИЙ З’ЇЗД 
КПРС — відбувся ЗО. III—9. IV 
1971 в Москві. В роботі з’їзду взя¬ 
ли участь 4740 делегатів з правом 
ухвального й 223 — з правом до¬ 
радчого голосу, які представляли 
13 810 089 членів і 645 232 кан¬ 
дидати в члени КПРС. Порядок 
денний з’їзду: 1) Звітна доповідь 
ЦК КПРС; 2) Звітна доповідь 
Центр, ревізійної комісії КПРС; 
3) Директиви XXIV з’їзду КПРС 
по п’ятирічному плану розвитку 
нар. г-ва СРСР на 1971—75; 4) Ви¬ 
бори центр, органів партії. З’їзд 
всебічно проаналізував міжнар. 
становище й зовнішньополіт. ді¬ 
яльність партії, підбив підсумки 
творчої праці рад. людей у 
8-й п’ятирічці (1966—70), схвалив 
програму дальшого комуністично¬ 
го будівництва в СРСР. З’їзд об¬ 
грунтував висунуту в Звітній до¬ 
повіді ЦК, з якою виступив Л. І. 
Брежнєв, Програму миру, узагаль¬ 
нив величезний досвід діяльності 
партії на етапі * розвинутого соціа¬ 
лізму, збагатив ленінське вчення 
про зростання керівної ролі пар¬ 
тії в умовах будівництва комуніз¬ 
му. З’їзд високо оцінив зовнішньо¬ 
політ. діяльність партії, спрямова¬ 
ну на дальше зміцнення й розви¬ 
ток світової системи соціалізму, 
згуртування світового робітн. і 
комуністичного руху, боротьбу по¬ 
неволених народів за соціальне 
й нац. визволення. З’їзд всебічно 
охарактеризував особливості су- 
час. імперіалізму, його агресивну 
природу, заг. кризу, яка поглиб¬ 
люється й охоплює всі сфери жит¬ 
тя капіталістичних країн, викли¬ 
кає загострення боротьби трудя¬ 
щих проти монополістичного ка¬ 
піталу. З’їзд висловив ішернац. 
солідарність з міжнар. робітн. ру¬ 
хом, закликав до дальшого згур¬ 
тування міжнар. комуністичного 
руху на принципах марксизму- 
ленінізму і вказав, що важливим 
кроком на цьому шляху була Мос¬ 
ковська міжнародна Нарада ко¬ 
муністичних і робітничих партій 
1969. З’їзд підкреслив, що провід¬ 
ною силою в антиімперіалістичній 
боротьбі за збереження миру ви¬ 
ступають Рад. Союз і країни со¬ 
ціалістичної співдружності. З’їзд 
підбив підсумки виконання плану 
8-ї п’ятирічки й затвердив Дирек¬ 
тиви розвитку нар. г-ва на 1971— 
75. План 8-ї п’ятирічки по осн. 
показниках було успішно викона¬ 
но. Значно зросли екон. потенціал 
країни, культур, рівень і добробут 
трудящих, поліпшилась ефектив¬ 
ність сусп. виробництва. Продук¬ 
тивність праці підвищилася на 37% 
проти 29% у 7-й п’ятирічці. Стали 
до ладу бл. 1900 пром. підприємств. 
Успішно втілювалась у життя 
аграрна політика КПРС. Збіль¬ 
шилось вироби, зерна, м’яса, мо¬ 
лока, бавовни та ін. с.-г. продуктів. 
У 1970 в країні зібрано найвищий 
урожай зернових за всі роки Рад. 
влади — 186 млн. т. Активно здійс¬ 
нювалися механізація й інтенсифі¬ 
кація с.-г. виробництва. З’їзд від¬ 
значив дальше зміцнення екон. і 
політ, основ соціалістичної д-ви, її 

соціальної структури, констатував 
успішний розвиток нової істор. спі¬ 
льності людей — радянського на¬ 
роду. 
З’їзд підкреслив, що гол. особли¬ 
вістю пройденого етапу була побу¬ 
дова в СРСР розвинутого соці¬ 
алістичного суспільства. Успіш¬ 
ному виконанню накреслень 8-ї 
п’ятирічки сприяло перетворення 
в життя рішень Жовтневого й Лис¬ 
топадового (1964) пленумів ЦК і 
Двадцять третього з'їзду КПРС, 
удосконалення керівництва еко¬ 
номікою, впровадження нових ме¬ 
тодів планування й екон. стимулю¬ 
вання. В Директивах на 9-у п’я¬ 
тирічку (1971—75) з’їзд науково 
обгрунтував конкретну програму 
дальшого просування рад. суспіль¬ 
ства по шляху до комунізму, за¬ 
твердив соціальну програму розвит¬ 
ку країни, намітив зберегти висо¬ 
кі темпи розвитку пром-сті й ра¬ 
зом з тим звернути особливу увагу 
на розвиток с.-г. вироби., його ін¬ 
тенсифікацію, впровадження дося¬ 
гнень науки й техніки, підвищення 
ефективності виробництва. Рішен¬ 
ня з’їзду передоачали розширення 
екон., наук.-тех. і культур, зв’язків 
з країнами соціалістичної спів¬ 
дружності, дальше зміцнення соці¬ 
алістичної екон. інтеграції. 
З’їзд приділив значну увагу роз¬ 
виткові партії, зростанню її політ, 
і орг. ролі за умов зрілого соціаліз¬ 
му, розробив заходи, спрямовані 
на дальше вдосконалювання мето¬ 
дів парт, керівництва, суворе дот¬ 
римування ленінських норм парт, 
життя, зміцнювання зв’язків з ма¬ 
сами, посилення провідної ролі 
робітн. класу в соціальному скла¬ 
ді партії. З’їзд вніс часткові змі¬ 
ни в Статут Комуністичної пар¬ 
тії Радянського Союзу, які перед¬ 
бачали, зокрема, надання права 
контролю за діяльністю адмініст¬ 
рації парт, орг-ціям наук.-дослід¬ 
них ін-тів, навчальних, культур.- 
освітніх, лікувальних закладів. 
З’їзд приділив значну увагу ідео¬ 
логічній і теоретичній роботі партії, 
відзначивши, що КПРС і братні 
країни внесли значний вклад у 
розвиток марксизму-ленінізму, у 
вчення про зростання ролі партії в 
розвитку суспільства. Це знайшло 
свій вияв у документах КПРС до 
50-річчя Жовтня, 100-річчя з дня 
народження В. І. Леніна, наради 
комуністичних і робітн. партій 
1969 та ін. З’їзд дав характери¬ 
стику розвинутого соціалізму, кон¬ 
кретизував шляхи створення мате- 
ріально-тех. бази комунізму, вдо¬ 
сконалення сусп. відносин тощо, 
підкреслив необхідність посилен¬ 
ня боротьби проти бурж. ідео¬ 
логії, правого й «лівого» ревізіо¬ 
нізму, антикомунізму. 
З’їзд обрав ЦК і Центр, ревізійну 
комісію КПРС. На першому після 
з’їзду Пленумі ЦК ІШРС було 
обрано Політбюро й Секретаріат 
ЦК КПРС. Пленум обрав Ген. сек¬ 
ретарем ЦК КПРС Л. І. Бреж¬ 
нєва. 
Літ.: XXIV з’їзд Комуністичної пар¬ 
тії Радянського Союзу. ЗО березня — 
9 квітня 1971 року. Стенографічний 
звіт, т. 1—2. К., 1972; Історія Комуніс¬ 
тичної партії Радянського Союзу. К., 
1977; XXIV сьезд КПСС: единство 
теории и практики, в. 1 — 3. М., 
1973 — 76. П. С. Зашкільняк. 
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До ст. Дніпро. 

1. Верхів’я ріки. 

2. Дніпро біля Києва 
3. Дніпрова протока біля острова 
Хортиці. 
4. Змагання яхтсменів на Дніпрі. 

5. Канівське водосховище. 
6. У Херсонському річковому порту. 

7. Шлюз Каховського гідровузла. 
8. Київське тепловодне рибне госпо¬ 
дарство на Дніпрі. 
9. Дніпродзержинська ГЕС. 



ДВАНАДЦЯТА всеросійська та ін.— було прийнято відповідні шенню культурно-побутового об- 
КОНФЕРЄНЦІЯ РКП(б) — від- постанови. З’їзд повністю схвалив слуговування трудівників села, 
булася 4—7.VIII 1922 в Москві, діяльність уряду УРСР, визначив З’їзд* відзначив, що на основі роз- 
В роботі конференції взяли участь заходи по підвищенню ролі Рад як витку нар. г-ва значно підвищився 
129 делегатів з ухвальним і 927 з провідників генеральної лінії пар- матеріальний добробут і культур, 
дорадчим голосом. Порядок ден- тії, зокрема, розширив права місц. рівень трудящих. Було покінчено 
ний: 1) Про міжнар. становище; органів влади, наголосив на з безробіттям. На поч. 1934 в рес- 
2) Про професійні спілки; 3) Парт, необхідності ширшого залучення публіці майже повністю лїквідо- 
робота в кооперації; 4) Про анти- трудящих до роботи Рад, зміцнен- вано неписьменність, здійснено 
рад. партії й течії; 5) Про роботу ні революційної законності тощо. заг. обов’язкове початкове на- 
статутної секції; 6) Про поліпшен- З’їзд передбачив заходи щодо вчання. Зобов’язавши парт, орг-ції 
ня матеріального становища членів орг.-госп. зміцнення колгоспів. У й далі вести непримиренну бороть- 
партії: 7) Про 4-й конгрес Комін- зв’язку з переходом на двоступе- 6у з укр. бурж. націоналізмом 
терну. Конференція надіслала при- певу систему управління (див. і великодержавним шовінізмом, 
вітання В. І. Леніну, який у зв’яз- Адміністративно - територіальна з’їзд підкреслив необхідність поси- 
ку з хворобою не зміг взяти участь реформа в УРСР), конституційни- лити роботу по вихованню трудя- 
у її роботі. По доповіді про між- ми нововведеннями в законодавст- щих у дусі пролет. інтернаціона- 
нар. становище конференція схва- ві СРСР було внесено відповідні лізму й дружби народів. Велику 
лила лінію ЦК з питань зовн. по- зміни до Конституції УРСР. З’їзд увагу з’їзд приділив питанням 
літики, позицію рад. делегації на обрав ВУЦВК (427 чол.), 329 де- парт, будівництва, відмітивши ве- 
Генуезькій конференції 1922 й легатів на Четвертий з'їзд Рад лику роль перебудови сільс. парт. 
Гаагській конференції 1922. Кон- СРСР і 7 членів Ради Національ- орг-цій за виробничим принципом, 
ференція зобов’язала парт, орг-ції ностей ЦВК СРСР. створення політвідділів на транс- 
посилити ідейний вплив на проф- Лгт : Резолюції всеукраїнських з'їз- П?РТІ Й.У с- г-. інституту політорга- 
спілки з метою піднесення їхньої дів Рад робітничих, селянських та шзаторів у пром-сті для забезпе- 
ролі в госп. будівництві, визначила червоноармійських депутатів. X., чення успішного виконання народ- 
завдання, що стояли перед різними 1932; История государства и права ногосп. завдань. З’їзд прийняв 
видами кооперації. Конференція Украинской ССР. К., 1976. рішення про перенесення столиці 
закликала партію й робітн. клас „ Пт са(*>Ронова• УРСР з Харкова до Києва, обрав 
посилити в умовах нової економіч- ДВАНАДЦЯТИМ З’ЇЗД КП(б) ЦК КП(б)У й Ревізійну комісію. 
ног політики боротьбу проти^бурж. УКРАЇНИ відбувся 18 23.1 Літ.: Комуністична партія України в 
і дрібнобурж. партій і течій (зок- 1934 в Харкові. На ньому були при- резолюціях і рішеннях з’їздів, конфе- 
рема зміновіхівства), що намага- сутні 738 делегатів з ухвальним го- ренцій і пленумів ЦК, т. 1. К., 1976; 
лися використати неп для рестав- лосом і 427 з дорадчим, які пред- Нариси історії Комуністичної партії 
рації капіталізму, наголосила на ставляли 300 113 членів партії й УкРаіни- К-. 1977. М. І. Кравчук. 
необхідності підвищення ідейно- 153 413 кандидатів у члени пар- ДВАНАДЦЯТИЙ З’ЇЗД РКГ1(б)— 
теор. рівня комуністів. Конферен- тії. Порядок денний: 1) Доповідь відбувся 17—25.IV 1923 в Москві, 
ція прийняла новий СтатутРКП(б), про роботу ЦК ВКП(о); 2) Звіт В роботі з’їзду взяли участь 409 
в якому визначила структуру пар- ЦК КП(б)У; 3) Звіт Ревізійної делегатів з ухвальним і 417 — з до- 
тії та її органів. Конференція за- комісії; 4) Звіт ЦК ККП (б)У; радчим голосом, які представляли 
слухала доповідь про підготовку 5) Про завдання колгоспного й 386 тис. комуністів. Порядок ден- 
до4-го конгресу Комінтерну і схва- радгоспного будівництва; 6) Вибо- ний з’їзду: 1) Звіт ЦК: а) політ.; 
лила діяльність Виконкому Комін- ри керівних органів КП(б)У. В б) орг.; 2) Звіт ревізійної комісії; 
терну. зв’язку з 10-річчям з дня смерті 3) Звіт ЦКК; 4) Звіт рос. представ* 
Літ.: КПРС в резолюціях і рішеннях В. І. Леніна з’їзд 21.1 присвятив ництва у Виконкомі Комінтерну; 
з’їздів, конференцій і пленумів ЦК, його пам’яті спец, засідання з учас- 5) Про пром-сть; 6) Нац. моменти 
т. 2. К., 1979. тю активу Харків, парт, орг-ції. в парт, і держ. будівництві; 7) По- 
ДВАНАДЦЯТИ таблиць за- В основу роботи з’їзду було по- даткова політика на селі; 8) Про 
КоНИ (Ье§ез (Іиосіесіш ІаЬиІа- кладено тези доповідей до Сімнад- районування; 9) Вибори центр, 
гит) — звід законів Стародав- цятого з'їзду ВКП(6) по 2-му п’я- органів партії. В. І. Ленін через 
нього Риму, перше важливе дже- тирічному плану розвитку нар. хворобу не зміг брати безпосередню 
рело римського права. Складення г-ва і з орг. питань. З’їзд цілком участь у роботі з’їзду, проте в ос- 
Д. т. з. децемвірами рим.істор. тра- схвалив політ, лінію й практичну нову рішень з’їзду лягли настано- 
диція відносить до 451—450 дон. е. діяльність ЦК ВКП(б,) і ЦК ви, викладені в його останніх пра- 
Д. т. з. являли собою запис зви- КП(б)У, яка здійснювалася від- цях, ідеї ленінського плану по- 
иаевого права римської громади, повідно до заповітів В. І. Леніна будови соціалізму в СРСР. Схва- 
Проте в них в основному зафіксова- й постанов XVI з’їзду партії, ливши політ, і орг. лінію ЦК за 
но звичаї, що відповідали інтере- В прийнятих рішеннях з’їзд під- звітний період, його внутр. і зовн. 
сам патриціїв. Д. т. з. охоплювали креслив, що Рад. Україна внаслі- політику, з’їзд накреслив дальші 
норми цивільного, кримінального, док дострокового виконання плану завдання у здійсненні нової еко- 
процесуального й шлюбно-сімейно- 1-ї п’ятирічки перетворилася на помічної політики, поглибленні 
го права. Вони встановлювали жор- передову індустріально-колгосп- змички між містом і селом, здійс- 
стокі каральні заходи щодо борж- ну республіку. З’їзд підкреслив, ненні ленінської над. політики, 
ників, запроваджували формалізм, що УРСР і в 2-й п’ятирічці лиша- зміцненні єдності партії й поси- 
закріплювали необмежене право ється осн. вугільно-металург. базою ленні її керівної ролі. З’їзд від- 
приватної власності, батьківської СРСР, тому одним з гол. завдань значив найперший обов’язок пар- 
влади тощо. Назва законів пов’я- КП(б)У є боротьба за дальший роз- тії — вдосконалювати держ. апа- 
зана з тим, що їх було записано на виток цих галузей пром-сті. З’їзд рат, з цією метою прийняв рішення 
12^ дошках, виставлених на місь- звернув увагу парт., комсомоль- створити об’єднаний орган ЦКК — 
кій площі. В Д. т. з. відображено ських, госп. і профспілк. орг-цій РСІ, на який було покладено 
соціальні відносини, що склалися в на необхідність поліпшення ке- завдання охорони єдності партії, 
римському рабовласн. суспільстві, рівництва пром-стю, підвищення зміцнення парт, і держ. дисциплі- 
Літ.: Катрич В. М. Держава і право продуктивності праці, зниження ни, поліпшення апарату Рад. д-ви. 
Стародавнього Риму. К., 1972. собівартості, поліпшення якості З’їзд дав рішучу відсіч спробам 

В. М. Катрич. продукції. В галузі с. г. гол. зав- збити партію з ленінського курсу. 
ДВАНАДЦЯТИЙ ВСЕУКРАІН- данням КП(б)У з’їзд визнав пов- Він відзначив, що неп створює 
СЬКИЙ З’ЇЗД РАД — з’ їзд Рад не завершення колективізації, грунт для ухилів у партії. Особ- 
робітн., селянських і червоноар- дальший розвиток і зміцнення со- ливо небезпечними були ті з них, 
мійських депутатів, що відбувся ціалістичного ладу на селі, надав- які протиставляли Рад. державу 
25.11—4.ІІІ 1931 в Харкові. На ши у зв’язку з цим великого зна- робітн. класові й партію — дер- 
з’їзді було 958 делегатів, у т. ч. чення поліпшенню планування кол- жаві. З’їзд категорично попередив, 
71,1% комуністів. З усіх питань госпного виробництва, освоєнню пе- що з тими, хто намагатиметься по- 
порядку денного з’їзду — звіт редової с.-г. техніки, подоланню рушити єдність партії, буде вес- 
Уряду УРСР; про рад. будівницт- відставання тваринництва, підви- тися рішуча боротьба аж до ви- 
во; про радгоспно-колг. будівницт- щенню продуктивності праці, під- ключення з РКП(б). З’їзд дав від- 
во; про зміни Конституції УРСР готовці спеціалістів с. г., поліп- січ спробі Троцького нав’язати 
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ДВАНАДЦЯТИ¬ 
ПАЛА КИШКА 

З 4 

12 3 4 

Двигуни внутрішнього 
згоряння: 
а - поршневий: 1 — 
циліндр; 2 — поршень; 
3 — впускний клапан; 
4 — випускний клапан; 
5 — шатун; 6 — криво¬ 
шип (стрілками показа¬ 
но надходження горю¬ 
чої суміші і вихід від¬ 
працьованих газів); 
6 — роторно-поршне¬ 
вий: 1 — корпус; 2 — 
вал; 3 — ротор; 4 — 
випускний канал; 5 — 
впускний канал; 6 — 
свічка (стрілки — над¬ 
ходження горючої су¬ 
міші і вихід газів); 
в — газотурбінний: 1 — 
компресор; 2 — камера 
згоряння; 3 — газова 
турбіна (стрілки — над¬ 
ходження палива і по¬ 
вітря і вихід газів); 
/ — реактивний: 1 — 
бак з паливом; 2 —на¬ 
сос для палива; 3 —ка¬ 
мера згоряння; 4 — ре- 

партії політику згортання важкої 
пром-сті, визнав за необхідне все¬ 
бічно зміцнювати союз робітн. кла¬ 
су з трудящим селянством, за¬ 
судив помилкові пропозиції Буха- 
ріна й Сокольникова про часткову 
ліквідацію монополії зовн. торгів¬ 
лі. Відзначивши незаперечні успі¬ 
хи в розвитку нар. г-ва, з’їзд ука¬ 
зав на значення важкої пром-сті 
як основи соціалізму, приділив 
велику увагу вдосконаленню парт, 
керівництва госп. будівництвом, 
поліпшенню планування. Щоб по¬ 
легшити становище селянства і 
збільшити товарооборот у країні, 
з’їзд рекомендував об’єднати всі 
держ. прямі податки, що сплачу¬ 
валися селянами, в єдиний прямий 
с. -г. податок. Осн. сума податку 
накладалася на найзаможніші г-ва, 
що було проявом політики обме¬ 
ження куркульства. 
Важливе місце в роботі з’їзду по¬ 
сіло нац. питання. Він підкрес¬ 
лив необхідність прискорення лік¬ 
відації фактичної нерівності на¬ 
родів СРСР, посилення допомоги 
відстаючим республікам у розвит¬ 
ку економіки й культури, закли¬ 
кав партію до рішучої боротьби з 
ухилами в нац. питанні — велико¬ 
руським шовінізмом і місцевим 
бурж. націоналізмом. Було ухва¬ 
лено спец, рішення про роботу 
партії серед молоді й жінок. З’їзд 
обрав ЦК і Центр. Контрольну Ко¬ 
місію. 
Літ.: Двенадцатьій сьезд РКП(б). 
17 — 25 апреля 1923 года. Стенографи- 
ческий отчет. М., 1968; Історія Кому¬ 
ністичної партії Радянського Союзу, 
т. 4, кн. 1. К., 1972; Історія Комуніс¬ 
тичної партії Радянського Союзу. К., 
1977. І. І. Коломійченко. 
ДВАНАДЦЯТИПАЛА кйшка— 
початковий відділ тонкої кишки, 
розташований безпосередньо за 
шлунком. Має підковоподібну 
форму — охоплює головку під¬ 
шлункової залози. Довжина Д. к. 
людини — 25—ЗО см (що відпові¬ 
дає поперечному розмірові 12 паль¬ 
ців, звідси й назва). Д. к.— най¬ 
важливіша у функціональному 
відношенні ділянка кишечника. 
В неї відкриваються вивідні про¬ 
токи головних травних залоз — пе¬ 
чінки й підшлункової залози. В 
Д. к. відбувається відлуговування 
кислого вмісту шлунка, змішуван¬ 
ня його з жовчю й соком підшлун¬ 
кової залози, починається розщеп¬ 
лювання і всмоктування. Спеці¬ 
альні клітини Д. к. виробляють 
ферменти, які розкладають білки, 
жири й вуглеводи, та гормони, що 
відіграють важливу роль у регу¬ 
ляції функцій органів травлення. 
Д. к. може уражатися хворобами 
різного походження (дуоденіт, ви¬ 
разкова хвороба, дивертикул, доб¬ 
роякісні й злоякісні пухлини). 
Іл. див. на вклейці до ст. Анато¬ 
мія. в. Ф. Саєнко. 
ДВАРІбН АС Баліс-Домініко 
[6 (19).VI 1904, Лібава, тепер Ліє¬ 
пая — 23.VIII 1972, Вільнюс] — 
литовський рад. композитор, дири¬ 
гент, піаніст, педагог, нар. арт. 
СРСР (з 1954). Закінчив фортепі- 

1958—61 — гол. диригент симф. 
оркестру Лит. філармонії й респ. 
свят пісні. Автор музики^ Держ. 
гімну Лит. РСР (співавтор Й. Швя- 
дас). Твори: опера «Даля» (пост. 
1959), балет < Сватання» (пост. 
1933), симфонія (1947), інструм. 
концерти, увертюри, п’єси, хори, 
романси, музика для театру й кіно, 
обробки нар. пісень. Нагородже¬ 
ний орденами Леніна, Трудового 
Червоного Прапора, медалями. 
Держ. премія СРСР, 1949. 1952. 
ДВИГУН — машина, що перетво¬ 
рює певний вид енергії на механіч¬ 
ну енергію або на кінетичну енер¬ 
гію реактивного струменя. Розріз¬ 
няють Д. первинні, за допомогою 
яких перетворюють безпосередньо 
на мех. енергію природні енерг. 
ресурси (паливо, енергію води, віт¬ 
ру тощо), й Д. вторинні, що пере¬ 
творюють енергію первинних дви¬ 
гунів. До первинних належать теп¬ 
лові двигуни, гідравлічні двигуни, 
вітродвигуни; до вторинних Д.— 
електродвигуни, пневматичні — з 
використанням енергії стисненого 
повітря — й деякі гідравлічні. 
Крім того, Д.4 поділяють на ста¬ 
ціонарні, пересувні й транспортні. 
За допомогою Д. приводять у дію 
робочі машини, транспортні засо¬ 
би, комунальні й побутові машини 
тощо. Див. також Авіаційний дви¬ 
гун, Автомобільний двигун, Суд¬ 
новий двигун. В. О. Христич. 
ДВИГУН ВНУТРІШНЬОГО ЗГО¬ 
РАННЯ — тепловий двигун, де хі¬ 
мічна енергія палива, яке згоряє, 
перетворюється на механічну енер¬ 
гію або на кінетичну енергію реак¬ 
тивного струменя. Д. в. з. (мал.) 
поділяють на поршневі, газотур¬ 
бінні двигуни й реактивні двигуни. 
Поршневі Д. в. з. складаються з 
кривошипно-шатунного (або ротор¬ 
ного — в роторно-поршневих дви¬ 
гунах) і газорозподільного меха¬ 
нізмів, систем живлення, запа¬ 
лювання (в двигунах низьк. стис¬ 
ку), охолоджування, змащування 
та регулювання (див. також Порш¬ 
нева машина). Вони бувають дво- 
й чотиритактними. Крім того, 
розрізняють газові двигуни і дви¬ 
гуни рідкого палива (легкого, 
напр. бензину, й важкого, напр. 
дизельного); двигуни із зовнішнім і 
внутр. сумішоутворенням. До Д. 
в. з. із зовн. сумішоутворенням 
належать карбюраторні (суміш 
легкого рідкого палива й повітря 
утворюється в карбюраторі), на¬ 
сосно-карбюраторні (суміш утво¬ 
рюється у всмоктувальному трубо¬ 
проводі, куди рідке паливо впорс¬ 
кується насосом) і газозмішуваль¬ 
ні (суміш газового палива й повіт¬ 
ря утворюється у змішувальному 
пристрої). Запалювання в таких 
Д. в. з. примусове — від електо. 
іскри або факела. До Д. в. з. із 
внутр. сумішоутворенням нале¬ 
жать гол. чин. калоризаторні дви¬ 
гуни, в яких горюча суміш зай¬ 
мається від нагрітої деталі камери 
згоряння — калоризатора, й дви¬ 
гуни з самозайманням від гарячо¬ 
го стиснутого повітря — дизелі 

ресурси, енергія вітру тощо. Мак¬ 
симальний ефективний ккд Д. в. з. 
близько 0,44. Д. в. з. застосовують 
в автомоб., повітр., залізничн. і 
мор. транспорті, військ, справі, 
енергетиці тощо. 
Літ.: Орлин А. С. [та ін.]. Устройство 
и работа поршневьіх и комбинирован- 
ньіх двигателей. М., 1970; Швець І. Т., 
Кіраковський М. Ф. Загальна тепло¬ 
техніка та теплові двигуни. К., 1977. 

В. О. Христич. 

«ДВІ ТАКТИКИ СОЦІАЛ-ДЕ¬ 
МОКРАТІЇ В ДЕМОКРАТАМ- 
НІЙ РЕВОЛЮЦІЇ»—твір В. І. Ле- 
ніна, в якому всебічно обгрунто¬ 
вано стратегічний план і тактич¬ 
ну лінію більшовиків у буржуаз¬ 
но-демократичній революції й на¬ 
креслено шляхи її переростання в 
соціалістичну революцію. Напи¬ 
саний у червні — липні 1905, 
вперше вийшов у світ наприкінці 
липня 1905 в Женеві у виданні 
ЦК РСДРП. Того ж року книгу 
двічі перевидали в Росії, вона не¬ 
легально поширювалася по всій 
країні, зокрема на Україні — в 
Києві, Харкові, Одесі, Конотопі 
та ін. містах. Працю включено до 
всіх видань творів В. І. Леніна. 
Багато разів вона виходила окре¬ 
мою книгою мовами народів СРСР, 
зокрема укр. мовою (вперше 1926), 
та іноземними мовами. Ленінська 
стратегія й тактика спиралися на 
глибокий наук, аналіз характеру 
й особливостей революції 1905—07 
в Росії. За своїм соціально-екон. 
змістом перша рос. революція була 
буржуазною, мала завданням зни¬ 
щити залишки кріпосницького ла¬ 
ду, повалити самодержавство й 
встановити демократичну республі¬ 
ку, ліквідувати поміщицьке земле¬ 
володіння, встановити 8-го динний 
робочий день. Але, на відміну від 
попередніх бурж. революцій на 
Заході, рос. революція відбува¬ 
лася в епоху імперіалізму, що 
визначало нову розстановку класо¬ 
вих сил. Буржуазія остаточно пе¬ 
ретворилася на реакційну силу. 
Рушійними силами революції 
виступали пролетаріат і селянство, 
найактивніша участь яких у ре¬ 
волюції надавала їй справді на¬ 
родного, демократичного харак¬ 
теру. На противагу меншовикам, 
які керівну роль у революції від¬ 
водили буржуазії, В. І. Ленін 
підкреслював, що гегемоном бурж.- 
демократичної революції в Росії 
може бути лише пролетаріат, його 
союзником — селянство. Всупереч 
реформістам-меншовикам В. І. Ле¬ 
нін показав, що революція приве¬ 
ла до необхідності всенар. збройно¬ 
го повстання, курс на яке взяв Тре¬ 
тій з'їзд РСДРП. В. І. Ленін все¬ 
бічно обгрунтував рішення III з’їз¬ 
ду про те, що в результаті перемож¬ 
ної революції має утворитися тим¬ 
часовий революц. уряд як політ, 
форма революційно-демократич¬ 
ної диктатури пролетаріату і 
селянства, яку В. І. Ленін роз¬ 
глядав як крок до встановлення со¬ 
ціалістичної диктатури пролета¬ 
ріату. Участь представників с.-д. 

активне сопло; 5 —на- анний (1924) та диригентський (див. також Акселератор). Екс- в дійсно революц. демократичному 
сос для окислювача; 
6 — бак з окислювачем 
(стрілки — надходження 
палива і окислювача і 
вихід газового струме¬ 
ня). 

(1939, екстерном) фак-ти Лейп- 
цігської консерваторії. З 1933 ви¬ 
кладав у Каунаській (з 1947 — 
професор), з 1949 — у Вільнюській 
консерваторіях. У 1940—41 й 

плуатація Д. в. з. (на відміну 
від електродвигунів, гідравлічних 
двигунів, вітродвигунів) не зале¬ 
жить від наявності таких джерел 
енергії, як електростанції, водні 

уряді, поряд з тиском на нього з 
боку рооітн. класу й широких 
верств трудящих, В. І. Ленін вва¬ 
жав умовою здійснення урядом йо¬ 
го істор. завдань — придушення 
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опору контрреволюц. сил, закріп¬ 
лення перемоги революції, прове¬ 
дення демократичних перетворень. 
Великим вкладом В. І. Леніна в тео¬ 
рію і практику революц. боротьби 
пролетаріату була розробка тео¬ 
рії переростання бурж.- демокра¬ 
тичної революції в соціалістичну. 
Творчо розвиваючи марксизм, він 
відкинув обстоювану діячами 2-го 
Інтернаціоналу й рос. меншовика¬ 
ми опортуністичну схему, згідно 
з якою між бурж. і пролет. рево¬ 
люціями повинна лежати тривала 
перерва, нібито потрібна для ви¬ 
зрівання умов для підготовки про¬ 
летаріату до соціалістичної рево¬ 
люції. Вчення Леніна розбивало й 
горезвісну троцькістську теорію 
«перманентної революції», яка за¬ 
перечувала гегемонію пролетаріа¬ 
ту в революції й революц. роль 
селянства. Показуючи об’єктивні 
можливості прямого переростання 
бурж.- демократич. революції в со¬ 
ціалістичну, В. І. Ленін роз’ясню¬ 
вав, що в ході такого переростання 
пролетаріат об’єднує навколо себе 
сел. бідноту та ін. напівпролет. еле¬ 
менти, що він зможе відіграти роль 
вождя нар. революції лише за умо¬ 
ви ідейного і практичного керів¬ 
ництва його боротьбою з боку само¬ 
стійної політ, партії робітн. класу, 
партії нового типу. Положення, 
розроблені В. І. Леніним у книзі 
«Дві тактики соціал-демократії в 
демократичній революції», ввійшли 
в ідейний арсенал Комуністич¬ 
ної партії. Вчення про провідну 
роль робітн. класу стало гол. прин¬ 
ципом стратегії партії. Ідея пере¬ 
ростання бурж.-демократичної ре¬ 
волюції в соціалістичну мала над¬ 
звичайно велике значення для даль¬ 
шої розробки ленінської теорії со¬ 
ціалістичної революції, зокрема 
зробленого пізніше висновку про 
можливість перемоги соціалістич¬ 
ної революції спочатку в одній, 
окремо взятій країні. 

„ М. Я. Варшавчик. 
ДВІЙКОВА СИСТЕМА ЧЙС- 
ЛЕННЯ — позиційна система чис¬ 
лення, основою якої є число 2. У 
Д. с. ч. довільне ціле число N подає¬ 
ться двійковим записом а±а2 ... а„ 
(д, — нулі або одиниці), який озна¬ 
чає, що 

М = Ді. 2”—1 + д2- 2П~2+ ... + 
+ *„■ 2°. 

Щоб ціле число, записане в десят¬ 
ковій системі числення, записати 
у Д. с. ч., його ділять послідовно 
на 2 й записують одержані остачі 
0 та 1 у порядку від останньої до 
першої, напр.: 25 = 12 X 2 + 1; 
12 = 6x2 + 0; 6 = 3X2 + 0; 
3=1X2 + 1; 1 = 0x2 + 1; 
отже, двійковий запис числа 25 є 
11 001. Таким чином, 11 001 у Д. 
с. ч. означає 1 X 24 + 1 X 23 + 
+ 0 X 22 + 0 X 2і + 1 X 2° у 
десятковій. У Д. с. ч. можна запи¬ 
сати і дробові числа; напр., двій¬ 
ковим записом числа 4,625 буде 
100, 101; числа 1/6 — 0,00101 ... = 
= 0,0(01). Правила дій з числами, 
поданими в Д. с. ч., є винятково 
простими. Так, у Д. с. ч. 0 + 0 = 
= 0, 0+1=1+0=1, 1 + 

1 = 10 (читається один, нуль). 
Завдяки порівняно простій реалі¬ 
зації тех. елементів, що виконують 
операції з двійковими числами, 

Д. с. ч. стала основою подання ін¬ 
формації в цифрових обчислю¬ 
вальних машинах. У сучас. ЦОМ 
Д. с. ч. служить лише для обробки 
інформації в самій машині; вхід¬ 
ні дані й результати подають у 
десятковій системі числення. 

. /.А/. Коваленко. 
ДВІЙНИКИ в кристало¬ 
графії — зростки однорідних 
кристалів з закономірно зміненою 
орієнтацією кристалічної структу¬ 
ри. Утворюються під час росту 
кристалів за особливих умов крис¬ 
талізації, при мех. впливі на за¬ 
родок кристалу (стиснення, розтя¬ 
гування) тощо. В Д. один кристал 
повернутий відносно другого чи 
навколо двійникової осі на 180° 
або один кристал являє собою 
дзеркальне відбиття другого. За¬ 
лежно від кількості кристалів, що 
зрослися, зростки наз. трійниками, 
четверниками й полісинтетичними 
Д. Двійникування відіграє велику 
роль при визначенні мінералів, 
встановленні походження й оцін¬ 
ці деяких мінералів як пром. сиро¬ 
вини. Іл. с. 260. 
ДВІН, Востан Двін — велике ре¬ 
місничо-торговельне місто Вірме¬ 
нії 4—13 ст. (залишки його — за 
35 км на Пд. від Єревана). В 30-х 
рр. 4 ст. Д.— резиденція Ариіакі- 
оів. Після падіння Вірм. царства 
428 місто було резиденцією перс, 
правителів Вірменії. В 640 — 
центр, араб, емірату. В 1236 був 
зруйнований монгол о-татара ми. 
Розкопками, що провадяться з 
1937, відкрито залишки собору 
(перебудованого в 7 ст. із базилі- 
кального поганського храму Зет.), 
палацу католікоса 5 ст., однонеф- 
ної базиліки 6 ст., палацових, жит¬ 
лових і виробничих будівель, а та¬ 
кож численні знаряддя праці, по¬ 
суд, монети тощо. 
Літ.: Кушнарева К. X. Древнейшие 
памятники Двина. Еревач, 1977. 
ДВІНСЬК — колишня (до 1920) 
назва м. Даугавпілса. 
ДВІРЦЕВА ПЛОЩА в Ленінгра¬ 
ді — головна площа міста. Основу 
ансамблю Д. п. становить Зимо¬ 
вий палац у стилі барокко (1754— 
62, арх. Ь. Растреллі). На пд.-сх. 
боці пл.— закруглений у плані 
кол. будинок Головного штабу 
(тепер адм. установи; 1819—29, 
арх. К. Россі) з тріумфальною ар¬ 
кою, кол. будинок гвардійського 
корпусу (1837—43, арх. О. Брюл- 
лов)— обидва в стилі класициз¬ 
му. В центрі пл.— Олександрійсь¬ 
ка колона (1830—34, арх. А. Мон- 
ферран), збудована на честь пере¬ 
моги рос. народу у Вітчизн. війні 
1812. Весь ансамбль Д. п. відзна¬ 
чається гармонійною цілісністю 
композиції й монументальністю. 
Дев'ятого січня 1905 на Д. п. 

царські війська розстріляли мир¬ 
ну демонстрацію робітників. У ніч 
з 25 на 26 жовтня (7—8 листопада) 
1917 .на Д. п. відбулася вирішальна 
битва Жовтневого збройного пов¬ 
стання в Петрограді. За рад. часу 
Д. п.— місце проведення демонст¬ 
рацій і парадів у дні революц. 
свят. 
Літ.: Пилявский В. И. Дворцовая 
площадь. Л. —М., 1958. 
ДВОВІРШ, дистих — у віршу¬ 
ванні строфа, що складається з 
двох рядків. Д. часто бувають са¬ 
мостійними творами {епіграми, 
написи, епітафії тощо). Форму 
дистиха мали силабічні вірші. В 
античній поезії була спеціальна 
форма Д.— елегійний дистих. 
ДВОВЛАДДЯ — своєрідне пе¬ 
реплетення двох влад у Росії після 
перемоги Лютневої буржуазно-де¬ 
мократичної революції 1917. По¬ 
лягало в одночасному існуванні 
диктатури буржуазії в особі Тим¬ 
часового уряду, що його створив 
2 (15).ІІІ 1917 Тимчасовий комі¬ 
тет Державної думи 1917, й 
революц.-демократичної диктату¬ 
ри пролетаріату й селянства в осо¬ 
бі Петроградської Ради робітн. 
і солдатських депутатів, яку ство¬ 
рили 27.11 (12.III) 1917 повсталі ро¬ 
бітники й солдати, а з червня 
1917 — в особі Центрального Ви¬ 
конавчого Комітету (ЦВК) Рад 
робітничих і солдатських депута¬ 
тів. На місцях владу буржуазії 
представляли комісари Тимчасо¬ 
вого уряду, що спиралися на «комі¬ 
тети громадських організацій», а 
владу народу — місц. Ради. На 
Україні з березня 1917 діяла ще й 
бурж.-націоналістична Централь¬ 
на рада. Утворення Д. пояснюється 
рядом обставин. Революція втягла 
в активну політ, діяльність багато¬ 
мільйонні маси трудящих, не до¬ 
свідчених у політиці. Дрібна бур¬ 
жуазія — осн. маса населення 
країни — вагалася між буржуазією 
й пролетаріатом. Гігантська дріб- 
нобурж. хвиля захопила своїм 
впливом широкі кола робітників. 
Через це до керівництва Радами 
прийшли меншовики (див. Мен¬ 
шовизм) й есери, які тимчасово за¬ 
хопили більшість у Радах і добро¬ 
вільно передали владу буржуазії, 
яка в роки імперіалістичної війни 
зміцніла економічно й політично. 
За час війни змінився і склад 
пролетаріату, найбільш свідома 
частина якого була мобілізо¬ 
вана в армію. Після перемоги Лют¬ 
невої революції співвідношення 
сил склалося на користь Рад, бо 
на їхньому боці була підтримка ре¬ 
волюц. народу й армії. За таких 
умов В. І. Ленін висунув план 
мирного розвитку революції й 
переростання її в соціалістичну 

ДВОВЛАДДЯ 

Б.-Д. Дваріонас. 
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двоголовий 
М’ЯЗ 

Двійники: 
1 — рутилу; 
2 — полісинтетичний 
двійник плагіоклазу. 

Двогранний кут. 

Двокрилі: 
1 _ муха поленія (Рої- 
Іепіа гисііз); 
2 — бджоляна воша 
(Вгаиіа соеса); 
З—- москіт Папатачі 
(РЬІеЬоІотиз рараіазіі). 

Двопарноногі. 
Стронгілозома чорна 
(Зітоїцгуїозоіпа раїїі- 
рез). 

революцію. Лозунг більшовиків 
«Вся влада Радам!», висунутий 
у Квітневих тезах В. І. Леніна, 
закликав до ліквідації Д. шляхом 
встановлення влади Рад (див. та¬ 
кож Більшовизація Рад 1917). Од¬ 
нак буржуазія, скориставшись з 
угодовства дрібнобурж. партій і 
спираючись на підтримку міжнар. 
імперіалізму, зміцнювала свою 
диктатуру. Після липневих днів 
1917 вона перейшла в наступ про¬ 
ти революції. Зрадницька полі¬ 
тика меншовиків і есерів призвела 
до перетворення Рад на безправ¬ 
ний придаток Тимчасового уряду. 
Д. закінчилося єдиновладдям ім¬ 
періалістичної буржуазії. Мирний 
перехід влади до Рад став немож¬ 
ливий. Владу буржуазії в Росії 
було повалено шляхом збройного 
повстання в жовтні 1917 (див. 
Велика Жовтнева соціалістична 
революція). М. Я. Варшавчик. 
ДВОГОЛбВИИ М’ЯЗ, оіцепс — 
1) М’яз на передній поверхні пле¬ 
ча; згинає руку в ліктьовому сугло¬ 
бі. 2) М’яз на задній поверхні стег¬ 
на; згинає ногу в колінному суг¬ 
лобі. 
ДВОГРАННИЙ КУТ — фігура, 
утворена двома півплощинами 
(гранями), що виходять із спільної 
прямої (ребра), а також частина 
простору між ними. Вимірюється 
лінійним кутом, тобто 
кутом, по якому Д. к. перетинає 
площина, перпендикулярна до 
ребра Смал.). 
ДВОДЙШНІ, двоякодихаючі (Оір- 
поі) — підклас риб, яким, поряд із 
зябровим, властиве ще й легене¬ 
ве дихання. Тіло (довж. до 2 м, ма¬ 
са понад 10 кг) видовжене, стисну¬ 
те з боків або вугреподібне, непар¬ 
ні плавці перистої будови, парні — 
у формі широких лопатей або дов¬ 
гих джгутів. Хорда зберігається 
протягом усього життя, хребет 
майже зовсім не розвинений, череп 
в основі хрящовий, верхня щелепа 
зрощена з черепом (автостилія); є 
внутр. ніздрі — хоани; серце з 
артеріальним конусом. Органами 
легеневого дихання є з’єднані зі 
стравоходом видозмінені плаваль¬ 
ні міхури, до яких по спец, суди¬ 
нах надходить кров. Поширені в 
Австралії, Африці й Пд. Америці. 
Зсучас. роди (неоцератод, лепідо¬ 
сирен, протоптер) з 6 видами, зо¬ 
крема австрал. неоцератод, або ро¬ 
гозуб (Кеосегаїосіиз (югзіегі), амер. 
лусковик (Ьерісіозігеп рагасіоха), 
афр. лусковики, або протоптери (4 
види). Д. живуть у слабопроточ- 
них і пересихаючих прісних водой¬ 
мах. Амер. і афр. лусковики під 
час пересихання водойм заривають¬ 
ся в мул і впадають у заціпеніння 
(сплячку), яка триває майже 
півроку. Нерест у період дощів; 
ікру відкладають у нори. Живлять¬ 
ся тваринами й рослинами. Ок¬ 
ремі види мають пром. значення. 
У викопному стані відомі починаю¬ 
чи з середнього девону. 

К. О. Вичоградов. 

дводбльні, двосім’ядольні (ОІ- 
соїуіебопеае, Мадпоііаіае) — клас 
покритонасінних рослин. Для Д. 
характерна наявність у зародку 
двох зародкових листків — сім'я¬ 
долей, між якими міститься вер¬ 
хівкова брунька. В Д., на відміну 
від однодольних, провідні пучки 

розміщені колом; між лубом (фло¬ 
емою) й деревиною (ксилемою) є 
твірна тканина — камбій (т. з. 
відкриті пучки), завдяки якому 
стебло здатне розростатися в тов¬ 
щину; листкова пластинка часто 
почленована, з виїмчастими або 
зубчастими краями, жилкування 
сітчасте; число частин квітки до¬ 
рівнює або кратне 4 чи 5; первин¬ 
ний корінець у більшості видів 
Д. розвивається в головний ко¬ 
рінь. Для Д. характерна значна 
різноманітність (навіть у межах 
роду) розмірів, морфологічної й 
анатомічної будови. Д. представ¬ 
лені великою кількістю форм де¬ 
рев’янистих і трав’янистих рос¬ 
лин і ростуть у різних екологіч¬ 
них умовах. Вони є найбільшою 
групою насінних рослин — налі¬ 
чують понад 200 000 видів (бл. 300 
родин); у флорі УРСР пошир, 
види 144 родин. Д. здебільшого 
поділяють на 2 підкласи: пер- 
виннопокривні й зрослопелюстко¬ 
ві, або вториннопокривні. До Д. 
належить багато корисних рослин: 
більшість видів харчових, кормо¬ 
вих, олійних, дубильних, каучу¬ 
коносних, лікарських, декоратив¬ 
них та ін. * 
Питання походження Д. досі оста¬ 
точно не розв’язано. Спірним є 
питання щодо їхніх предків і часу 
виникнення. Раніше вважали, що 
Д. виникли з однодольних; тепер 
більше поширена думка, що одно¬ 
дольні розвинулися з Д. Деякі 
ботаніки вважають поділ покрито¬ 
насінних рослин на однодольні 
й Д. штучним. 
ДВОДбМНІ РОСЛЙНИ, роз¬ 
дільностатеві рослини — рослини, 
в яких чоловічі й жіночі генера¬ 
тивні органи (тичинкові й маточ¬ 
кові квітки — у квіткових рос¬ 
лин, архегонії й антеридії — в ар- 
хегоніальних рослин, оогонії й 
антеридії — в нижчих рослин) роз¬ 
міщені на різних екземплярах. Д. 
р. є, напр., тополя, верба, коноплі, 
маршанція та ін. Див. також Од¬ 
нодомні рослини. 
ДВОЗЕРНЯНКА — один з видів 
плівчастих, або полбяних, пше¬ 
ниць. Див. Полба. 
ДВОЇНА — граматична форма 
числа, що виділяє два предмети 
як відносно одного предмета, так і 
відносно множини їх. Була влас¬ 
тива давнім індоєвроп. мовам. 
У сх.-слов. мовах починаючи з 
14 ст. її поступово витіснила 
множина. Залишки форм Д. є в 
укр. літ. мові (напр., закінчення 
-има в орудному відмінку — «пле- 

Дводишні: 
1 — африканський протоптер; 2—аме¬ 
риканський лусковик; 3 — австралій¬ 
ський неоцератод, або рогозуб. 

чима», «дверима») й у говорах 
(«дві хлібині). 
ДВОЇСТА ГСТИНА, подвійна 
істина — вчення про взаємну не¬ 
залежність «істин розуму» і «істин 
одкровення» — догм релігійної ві¬ 
ри. Поняття про Д. і. виникло в 
епоху феодалізму і вживалося про¬ 
гресивними мислителями (Ібн- 
Рушд, Іоанн Дуне Скот, У. Оккам 
та ін.) для обгрунтування незалеж¬ 
ності наук, знання від реліг. дог¬ 
матики. Особливо поширилося в 
епоху Відродження. Вчення про 
Д. і. сприяло розвиткові раціона¬ 
лізму. В 19—20 ст. воно викорис¬ 
товується богословами й бурж. 
філософами для захисту релігії 
від всезростаючого впливу наук.- 
матеріалістичного світогляду. 
ДВОКЛАСНІ ПОЧАТКОВІ УЧЙ- 
ЛИЩА — школи підвищеного типу 
з п’яти- й шестирічним строком 
навчання. Виникли в Росії в 70-х 
рр. 19 ст. в ряді великих сіл, 
на окремих великих залізничних 
станціях і в деяких повітових міс¬ 
тах. Навчання в Д. п. у. було роз¬ 
дільним. Перші 3 роки вважали¬ 
ся 1-м класом і повністю відпо¬ 
відали курсові поч. школи, 4 і 5-й 
рік складали 2-й клас. В Д. п. 
у. навчалися гол. чин. діти селян, 
дрібних торговців і кустарів. Кра¬ 
щі учні мали право вступати в 
учительські семінарії. Після Ве¬ 
ликої Жовтн. соціалістки, револю¬ 
ції Д. п. у. перетворено на школи 
1 і 2-го ступенів (початкові й се¬ 
мирічні). 
ДВОКРЙЛІ (Оіріега)—ряд ко¬ 
мах з повним перетворенням. 
Довж. тіла 1—50 мм. Перша пара 
крил добре розвинена, друга — ре¬ 
дукована (дзижчальця). Голова 
округла, з двома фасетковими очи¬ 
ма по боках, рухомо з’єднана з 
тулубом. Ротовий апарат сисний, 
колючо-сисний, лижучий, іноді 
недорозвинений. Личинки черво¬ 
подібні, безногі; розвиваються в 
грунті, гниючих рослинних решт¬ 
ках, у прісних водоймах, у тру¬ 
пах тварин або як паразити. Д. 
поділяють на 3 підряди: довговусі 
(Мешаїосега), коротковусі прямо- 
шовні (ВгасЬусега ОггЬоггЬарЬа) і 
коротковусі круглошовні (Вгаспу- 
сега СусІоггЬарЬа), що об’єднують 
понад 100 родин (бл. 85 гис. ви¬ 
дів). Поширені Д. в усьому світі. 
В СРСР — понад 20 тис. видів; 
багато їх і на Україні, трапляються 
скрізь. Серед Д. є чимало парази¬ 
тичних форм. Деякі (овеча крово¬ 
соска, бджоляна воша та ін.) 
втратили крила. Комарі, москі¬ 
ти, мошки, мокрецеві, гедзеві 
та ін., що становлять гнус, завда¬ 
ють шкоди тваринам і людині як 
кровососи й переносники збудни¬ 
ків малярії, туляремії, енцефалі¬ 
ту, сибірки, москітної пропасни¬ 
ці та ін. Личинки деяких видів 
(напр., вольфартової мухи), роз¬ 
виваючись у тканинах тварин і лю¬ 
дини, спричинюють хвороби — міа- 
зи. Шведська, гессенська, вишнева 
й капустяна мухи ушкоджують 
с.-г. культури. Шкідником бджіл 
є головатка, личинки якої пара¬ 
зитують в їхньому тілі. Користь 
приносять дзвінцеві (їхні личин¬ 
ки є поживою для багатьох 
пром. видів риб), дзюрчалкові (ли¬ 
чинки живляться попелицями) й 
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деякі ктиреві (їхні личинки поїда¬ 
ють личинок жуків-вусачів). Дея¬ 
кі види тахін застосовують у біо¬ 
логічному методі боротьби з шкід¬ 
ливими комахами. У викопному 
стані Д. відомі з нижньої юри. 
Літ.: Определитель насекомьіх Евро- 
пейской части СССР, т. 5. Л., 1969; 
Жизнь животньїх, т. 3. М., 1969; Бей- 
Биенко Г. Я. Общая знтомология. М., 
1971; Руководство по медицинской 
9нтомологии. М., 1974. Г. В. Бошко. 

ДВО М (ЗВ Н ІСТЬ, білінгвізм — 
поперемінне користування двома 
мовами, важлива умова взаємодії 
мов. Розрізняють індивідуальну й 
масову Д. Масова Д. виникає вна¬ 
слідок контактів між сусідніми 
різномовними групами, переселен¬ 
ня народів, завоювань тощо (див. 
Субстрат у мові, Суперстрат у 
мові). Якщо дві мови використо¬ 
вуються в різних ситуаціях і ста¬ 
новлять паралельні системи, Д. 
наз. координативною, а коли одна 
мова нашаровується на другу, по¬ 
роджуючи в ній інтерференції, Д. 
наз. субординативною. Мовна 
практика й мовне будівництво в 
СРСР та ін. соціалістичних держа¬ 
вах сприяють існуванню взаємоді¬ 
ючих мов і тривалій Д. Від Д. від¬ 
різняється диглосія — поперемінне 
використання варіантів тієї самої 
мови (напр., літ. мови й терито¬ 
ріального діалекту). 
Літ.: Жлуктенко Ю. А. Лингвистиче- 
ские аспекти двуязьічия. К., 1974; 
Семчинський С. В. Семантична інтер¬ 
ференція мов. К., 1974; Развитие на- 
ционально-русского двуязьічия. М., 
1976 С. В. Семчинський. 

двопалатна система — 
структура законодавчого органу 
держави, при якій він складаєть¬ 
ся з двох частин (палат). За цим 
принципом побудовано найвищий 
представницький орган в СРСР — 
Верховну Раду СРСР, що склада¬ 
ється з двох рівноправних палат — 
Ради Союзу й Ради Національ¬ 
ностей. Обидві палати однаковою 
мірою правомочні вирішувати всі 
питання, віднесені Конститу¬ 
цією СРСР до відання СРСР. У 
капіталістичних країнах існує Д. с. 
парламентів як у федеративних 
(див. Федерація), так і в окремих 
унітарних д-вах. Уперше Д. с. ви¬ 
никла в Англії в 13 ст. Див. Верх¬ 
ня палата. Нижня палата. 
ДВОПАРНОНОГІ (Оіріоросіа) — 
підклас (за іншими авторами — 
клас) багатоніжок. Тіло Д. видов¬ 
жене, циліндричне, в більшості 
видів вкрите міцною кутикулою; 
складається з голови й тулуба, по¬ 
діленого на багато сегментів, біль¬ 
шість яких має переважно по дві 
пари кінцівок (звідси й назва). 
Трапляються Д. під лісовою під¬ 
стилкою, в багатих на гумус грун¬ 
тах, у трухлявій деревині, під мо¬ 
хом тощо. Живляться переважно 
гниючими рослинними рештками. 
Д.поділяють на 5 рядів: багатоніж- 
ки-броненосці (ОпізсошогрЬа), нит- 
коносці (МетаїорЬога), багатозв’яз- 
ки (Роїусіезшоібеа), ківсяки, ко¬ 
стяниці. У світовій фауні бл. 8 тис. 
видів Д., у фауні СРСР — 190, в 
УРСР — бл. 50 видів. Відіграють 
позитивну роль у процесах грунто- 
творення, сприяючи гуміфікації 
й мінералізації рослинних решток, 
і в створенні зернистої структури 

грунту. Деякі види (ківсяки крап¬ 
частий, односмугий та ін.)— Дру¬ 
горядні шкідники с.-г. рослин. 

„ О. П. Кришталь. 
ДВОРЖАК (Оуогак) Антонін 
(8.IX 1841, с. Нелагозевес на Влта- 
ві, поблизу Праги — 1.У 1904, 
Прага) — чеський композитор. У 
1857—58 навчався в Празькій ор¬ 
ганній школі. З 1891 — професор 
Празької консерваторії (з 1901 — 
директор). Провідна тема творчос¬ 
ті Д.— визвольна боротьба чес. 
народу, картини природи й нар. 
побуту: патріотична кантата «Гімн» 
(1872), 9 симфоній (у т. ч.«3 нового 
світу», 1893), 5 симф. поем., З 
«Слов’янські рапсодії» (1878), 
«Слов’янські танці», в яких вико¬ 
ристав і укр. нар. мелодії (1-а і 2-а 
серії, 1878, 1886), увертюри («Моя 
Батьківщина», 1882, «Гуситська», 
1883, «Карнавал»), концерти для 
фп. (1876), скрипки (1880), віолон¬ 
челі (1895), численні камерно-інст- 
рум. ансамблі. Д.— автор 10 опер 
(«Король і вугляр», 1871, «Хит¬ 
рий селянин», 1877, «Якобінець», 
1888, «Чорт і Кача», 1899, та ін.). 
Опера-казка «Русалка» (1900) 
поставлена, зокрема, на Україні — 
в Донецькому театрі опери та ба¬ 
лету. В творчому доробку компози¬ 
тора ораторія «Свята Людмила» 
(1886), хори, фп. п’єси, пісні. У 
своїй творчості Д. широко викорис¬ 
товував слов. мелос, у т. ч. рос. 
(опера «Дмитрій»—на сюжет з рос. 
історії, 1882; обробки рос. нар. 
пісень) і укр. (фп. тріо «Думки», 
1890—91). На запрошення П. Чай- 
ковського 1890 виступив з концер¬ 
тами в Москві й Петербурзі. 
Літ.: Антонин Дворжак. М., 1967; 
Гулинская 3. К. Антонин Дворжак. 
М., 1973. М. М. Гордійчук. 

дворжЄцький Владислав Вац- 
лавович (26. IV 1939, Омськ — 
28.V 1978, Москва) — російський 
рад. кіноактор. Після закінчення 
театр, студії при Ом. ТЮГу пра¬ 
цював (1967—72) в Ом. обл. драм, 
театрі. В кіно — з 1968. Знявся у 
фільмах: «Біг»(за М. Булгаковим, 
1970), «Викрадення ,,Святого Лу- 
ки“» (1971), «Соляріс» (за С. Ле- 
мом, 1973), «З^чля Санникова» 
(1974), «Вороття немає» (1975). В 
1973 на Одес. кіностудії у фільмі 
«До останньої хвилини» створив 
образ Я. Галана. На цій самій сту¬ 
дії 1976 знявся в ролі капітана 
Немо в однойменному телефільмі. 
Держ. премія УРСР ім. Т. Г. Шев¬ 
ченка, 1975. 

ДВбРИЩЕ—1) У східнослов’ян¬ 
ських народів давня форма колек¬ 
тивного землеволодіння й одночас¬ 
но сільське поселення групи спо¬ 
ріднених сімей. У 14—16 ст. існу¬ 
вало в росіян під назвою «печи¬ 
ще», в українців і білорусів — 
«дворище» й було аналогічне пд.- 
слов. задрузі. Члени Д. спільно 
володіли орними землями й угід¬ 
дями, а з часом — тільки вгіддя¬ 
ми. Щодо феодала Д. виступало як 
сукупна податкова одиниця. Д. зви¬ 
чайно наз. ім’ям засновника, глави 
сім’ї або його предка. З дальшим 
суспільно-екон. розвитком Д. роз¬ 
палося на індивідуальні г-ва й 
окремі сім’ї. 2) Двір землевласни¬ 
ка в Давній Русі. 3) Місце колиш¬ 
нього двору, садиби. 

ДВОРЯНСЬКИЙ РАЙОН — у 
пн.-сх. частині Харків, обл. УРСР. 
Утворений 1923. Пл. 1,1 тис. км2. 
Нас. 24,1 тис. чол. (1977). У райо¬ 
ні — 68 населених пунктів, підпо¬ 
рядкованих селищній і 12 сільс. 
Радам народних депутатів. Центр 
— смт Дворічна. 
Поверхня району — хвиляста рів¬ 
нина. Корисні копалини; глини, 
кварцовий пісок, крейда. Найбіль¬ 
ша річка — Оскіл. Грунти пере¬ 
важно чорноземні. Д. р. розта¬ 
шований у степовій зоні. Най¬ 
більші пром. підприємства; дворі- 
чанські харчосмакова ф-ка, еле¬ 
ватор і з-д буд. матеріалів. Пра¬ 
цює комбінат побутового обслуго¬ 
вування (Дворічна). Спеціаліза¬ 
ція с. г. району — землеробство 
зерново-буряківничого і тварин¬ 
ництво м’ясо-мол. напрямів. Пло¬ 
ща с.-г. угідь 1977 становила 83,0 
тис. га, в т. ч. орні землі — 64,7 
тис. га, пасовища й сіножаті — 
17,9 тис. га. Гол. культури: ози¬ 
ма пшениця, кукурудза, ячмінь, 
просо, гречка, цукр. буряки, со¬ 
няшник. У Д. р.— 7 колгоспів, 
4 радгоспи, птахофабрика, рай- 
сільгосптехніка. Залізничні стан¬ 
ції: Дворічна, Тополі. Автошля¬ 
хів — 249 км, у т. ч. з твердим по¬ 
криттям — 142 км. У районі — 
23 заг.-освітні й музична школи, 
33 лік. заклади, у т. ч. 5 лікарень. 
10 будинків культури, 26 клубів, 
26 б-к. У Д. р. видається газ. 
«Колгоспний ранок» (з 1931). 

А. О. Водолазька. 

ДВОРІЧНА — селище міського ти¬ 
пу Харків, обл. УРСР, райцентр, 
на р. Осколі, за 3 км від залізнич¬ 
ної ст. Д юрічна. 3,6 тис. ж. (1978). 
Засн. 1661. Рад. владу встановле¬ 
но в грудні 1917. З 1960 Д.— с-ще 
міськ. типу. В Д.— з-д буд. мате¬ 
ріалів, комбінат побутового об¬ 
слуговування, міжколгоспна буді¬ 
вельна організація, райсільгосп- 
техніка. Середня школа, лікарня, 
поліклініка. Будинок культури, 2 
бібліотеки. 

ДВОРІЧНИКИ — насінні росли¬ 
ни, що живуть протягом двох веге¬ 
таційних періодів. У перший 
рік V них розвиваються лише веге¬ 
тативні органи, на другий — 
квітконосні пагони; потім рослина 
відмирає. Поодинокі Д. можуть за¬ 
цвітати й на першому році життя, 
але плоди, як правило, в них не 
достигають. До Д. належать буряк, 
морква, редька, ріпа, блекота, 
буркун та ін. 

ДВОРІЧНИКИ 

А. Дворжак. 
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ДВОРНИКОВ 

ДВбРНИКОВ Тит Якович (1862, 
с. Мащенки Курської губ.— 28.X 
1922, Одеса) — український живо¬ 
писець. Навчався в Харків., зго¬ 
дом — в Одеській малювальній 
школі у К. Костанді. Член Това¬ 
риства південноросійських ху¬ 
дожників (з 1893) і Т-ва передвиж¬ 
ників (з 1912). Твори: «Зима» 
(1892), «Осінь» (1894), «Зимовий 
ранок» (1895), «Телята» (1897), 
«Сутінки» (1903), «Біля моря» 
(1912), «Вечір в порту» (1921) та 

Т; Я. Дворников. Пейзаж. 

ін. Картини Д. зберігаються в му¬ 
зеях Києва, Харкова, Одеси. 
Літ.: Каталог посмертнон виставки 
картин Т. Я. Дворникова. Одесса, 
1926; Каталог творів К. К. Костанді, 
Т. Я. Дворнікова, Г. С. Головкова. 
К., 1941. 

ДВОРОВГ ЛЮДИ — 1) В Давній 
Русі — придворні (бояри, околь- 
ничі тощо) великих і удільних 
князів. 2) В Росії та на Україні з 
17 ст. до 1861 — кріпаки, які не 
мали земельних наділів, жили 
при дворах поміщиків і перебува¬ 
ли майже в рабському становищі. 
З 2-ї пол. 18 ст. поміщики часто 
переводили їх на роботу в ману¬ 
фактурах і на заводах. Напере¬ 
додні селянської реформи 1861 
Д. л. становили 6,8% від кількос¬ 
ті всіх* кріпаків. У 1861 Д. л. були 
звільнені від кріпосної залежнос¬ 
ті без землі і стали одним із дже¬ 
рел формування пролетаріату. 
дворУчки — сорти й види одно¬ 
річних с.-г. рослин, що нормально 
розвиваються і при весняній, і 
при осінній сівбі. Ці рослини не 
проходять стадії яровизації ози¬ 
мого типу. Д. є серед пшениць, яч¬ 
менів і однорічних трав. За не¬ 
сприятливої осені Д. сіють навесні, 
а якщо осінні посіви Д. під час зи¬ 
мівлі зріджуються, то навесні їх 
підсівають або зовсім пересівають 
тією самою культурою й сортом. 
На Пд. України добре зарекомен¬ 
дував себе, напр., сорт ячменю- 
Д. Одеський 46. В УРСР селек¬ 
ційну роботу з рослинами-Д. про¬ 
водить Всесоюзний селекційно-ге¬ 
нетичний ін-т (Одеса). 

/. Б. Чорний. 
ДВОРЯНСТВО — привілейова¬ 
ний стан світських землеволоділь- 
ців; разом з духівництвом — па¬ 
нуючий клас за феодалізму. Осно¬ 
вою екон. і політ, могутності Д. 
були феод, власність на землю й 
експлуатація залежного від нього 
селянства. Д. поділялось на сво¬ 
єрідні прошарки — титуловане, 
спадкоємне, служиле, дрібнопо¬ 
місне тощо (див., зокрема, Аристо¬ 
кратія, Лицарство, Магнати) 
Самураї). В ході бурж. револю¬ 
цій 17—19 ст. політ, і екон. пану¬ 

вання Д. було практично ліквідова¬ 
не або тією чи ін. мірою обмежене. 
З розвитком капіталістичних від¬ 
носин частина Д. пристосувалася до 
нових умов, зрослася з буржуа¬ 
зією (див. Лендлорд, Юнкерство). 
Д. в Росі ї. Термін «дворяни» 
відомий у Давній Русі з 12 ст. 
Спочатку дворяни — слуги при 
дворах князів чи бояр; згодом пере¬ 
творилися на дрібних володільців 
землі (помість, звідси — поміщики), 
яку вони одержували за військ, 
чи адм. службу. Д. було важли¬ 
вою соціальною опорою велико¬ 
князівської влади в боротьбі проти 
боярської сваволі й сепаратизму, 
за об’єднання рос. земель у цент¬ 
ралізовану д-ву. Судебник 1497 
узаконив створення Д. В 16—17 ст. 
зміцнилися політ, і екон. позиції 
Д.; велику роль у цьому відіграла 
опричнина. Соборне уложення 
1649 остаточно ствердило помісну 
систему і юридично оформило 
закріпачення селян (див. Крі¬ 
посне право). Скасування місниц¬ 
тва (1682) і зрівняння помість з 
вотчинами (1714),завершило об’єд¬ 
нання окремих груп пануючого 
класу в єдиний стан. Виданий 1722 
Табель про ранги забезпечив при¬ 
вілеї Д. в держ. управлінні й на 
військ, службі. Маніфест «Про 
вільності дворянства» 1762 й «Жа¬ 
лувана грамота дворянству» 1785 
завершили розширення й остаточ¬ 
не оформлення привілеїв Д. Воно 
стало опорою царського самодер¬ 
жавства й кріпосницької реакції. 
Було створено повітові й губерн¬ 
ські дворянські зібрання як форму 
станової організації Д. Генеральне 
межування сприяло дальшому 
розширенню землеволодіння Д. 
Поміщики-дворяни мали право тор¬ 
гувати кріпаками, засилати їх на 
каторгу, віддавати в солдати. 
У 18 — на поч. 19 ст. відбулося 
розширення Д. Росії на багатонац. 
основі. До його складу поряд з рос. 
дворянами входили дворяни укр., 
польс., лит., нім., груз., вірм. та 
ін. національностей. Укр. Д. скла¬ 
лося з укр. шляхти, а також з 
козацької старшини, привілеї якої 
царський уряд не раз підтвер¬ 
джував (1654, 1659, 1665, 1669), 
а після ліквідації в 2-й пол. 18 ст. 
автономії України зрівняв її з 
рос. Д. Напередодні скасування 
кріпосного права дворяни на Укра¬ 
їні (дідичі) володіли 70% всієї зем¬ 
лі й майже 60% селян. 
З розвитком капіталістичних від¬ 
носин і кризою кріпосного г-ва в 
1-й пол. 19 ст. почався екон. зане¬ 
пад Д. Воно всіляко захищало 
відмираючий кріпосницький лад, 
свої привілеї і свою диктатуру в 
особі царизму. Лише кращі люди 
з Д. зреклися свого гнобительсько¬ 
го класу, підняли прапор визволь¬ 
ної боротьби проти самодержавст¬ 
ва. В. І. Ленін в історії рсс. рево- 
люц. руху виділяв дворянський пе¬ 
ріод; його першим проявом був 
рух декабристів (див. Повне зібр. 
тв., т. 25, с. 90). Окремі представ¬ 
ники Д. брали участь у революц. 
русі й на різночинському і проле¬ 
тарському етапах. Передові діячі 
з дворян внесли значний вклад 
у розвиток нац. культур народів 
Росії. 
Після скасування кріпосного пра¬ 

ва в Росії Д. зберегло свої приві¬ 
леї, панівне становище в управ¬ 
лінні країною. Йому відводилася 
переважна роль у створених 1864 
земствах. У 1877 в Європ. Росії 
ЗО тис. поміщицьких родин (бл. 
150 тис. чол.) мали 70 млн. дес. 
землі, водночас на 10,5 млн. дріб¬ 
них сел. дворів (бл. 50 млн. чол.) 
припадало 75 млн. дес. Під час 
революції 1905—07 Д. було гол. 
опорою самодержавства в боротьбі 
проти революц. руху. Д. як стан 
в Росії було ліквідовано в резуль¬ 
таті перемоги Великої Жовтн. 
соціалістич. революції. В період 
громадян, війни 1918—20 частина 
Д. стала на шлях контрреволюції, 
входила до складу формувань білої 
гвардії. 
Літ. див. до ст. Кріпосне право. 
Феодалізм. М. Б. Погребінський. 

ДВОРЯНСЬКІ БАНКИ—дер- 
жавні кредитні установи Росії, які 
обслуговували дворян-землевлас- 
ників. Першим з них був Банк для 
дворянства (засн. 1754; з контора¬ 
ми в Петербурзі й Москві; реор¬ 
ганізований 1786 в Держ. по¬ 
зиковий банк, ліквідований 1860). 
Всі Д. б. надавали дворянам дов¬ 
гострокові пільгові позички, роз¬ 
мір яких визначався кількістю крі¬ 
паків у поміщика. Такі самі опера¬ 
ції виконували за дореформених 
часів схоронні казни Московсько¬ 
го й Петербурзького виховних бу¬ 
динків (1772—1859), прикази гро¬ 
мадського догляду (1775—1859), 
Допоміжний для дворянства банк 
(1798—1802). З 1783 Д. б. пошири¬ 
ли свої операції на г-ва укр. по¬ 
міщиків. У 1885 був заснований 
Держ. дворянський зем. банк, що 
сприяв збереженню поміщицького 
землеволодіння. 25.XI 1917 його 
ліквідовано. Див. також Банки. 

ДВОСТОРбННІЙ зв’язбк — 
спосіб електрозв'язку між двома 
абонентами, за яким приймати й 
передавати повідомлення можна 
в обох напрямах. Розрізняють дво¬ 
сторонній дуплексний зв'язок і 
симплексний зв'язок. Див. також 
Односторонній зв'язок. 

ДВОСТУЛКОВІ молюски, 
пластинчатозяброві молюски (Ві- 
уаіуіа, ЬашеІІіЬгапсЬіа) — клас 
безхребетних тварин типу молюс¬ 
ків. Тіло двооічно-симетричне, 
складається з тулуба й ноги, вкри¬ 
те двостулковою черепашкою (звід¬ 
ки і назва), голова редукована. По 
боках тулуба звисає мантія у виг¬ 
ляді вільних або скріплених між 
собою бічних згорток; між мантією 
й тулубом є мантійна порожнина, 
в якій містяться пластинчаті зяб¬ 
ра, нога та ін. органи. Черепашка 
завдовжки від 1,7 мм до 1,5 м, її 
стулки на спинному боці з’єднані 
еластичною зв’язкою — лігаментом 
та (в більшості видів) замком, ут¬ 
вореним зубцями, розміщеними на 
потовщеному спинному краї сту¬ 
лок; закриваються стулки за допо¬ 
могою 1—2 м’язів-замикачів. Зви¬ 
чайно стулки рівносгоронні, в 
деяких видів (напр., устриць) од¬ 
на більша і опукліша, ніж друга, 
або вони рудиментарні (напр., у 
деревоточців морських). Черепаш¬ 
ка Д. м. утворюється з виділень 
зовн. епітелію мантії й складається 
з трьох шарів: зовнішнього кон- 
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хіолінового, середнього призматич¬ 
ного і внутрішнього перламутрово¬ 
го. Д. м. виключно бентосні тва¬ 
рини, ведуть повзаючий (беззубка, 
перлівниця), зрідка прикріпле¬ 
ний (мідія, устриця) спосіб жит¬ 
тя; багато видів Д. м. зарива¬ 
ються в грунт, є деревоточці або 
каменеточці. Живляться фіто¬ 
планктоном (див. Планктон), орга¬ 
нічним детритом, деякі — дере¬ 
виною тощо, окремі — хижаки. 
Переважно роздільностатеві, є 

15 14 13 1211 Ю 9 8 7 6 5 

16 17 12 18 З 

Двостулкові молюски. Внутрішня бу¬ 
дова беззубки: 1 — край черепашки; 
2 — край мантії; 3 — педальний ган¬ 
глій; 4 — рот; 5 — передній мускул- 
замикач; 6 — цереброспінальний ганг¬ 
лій; 7 — шлунок; 8 — печінка; 9 — 
кишка; 10 — навколосерцева порож¬ 
нина; 11 — передсердя; 12 — шлуно¬ 
чок; 13 — нирка; 14 — задній мускул- 
замикач; 15 — клоакальний сифон; 
16— зябровий сифон; 17 — зябра; 
18 — нога. 

гермафродити (див. Гермафроди¬ 
тизм). Розвиток у морських форм 
3 метаморфозом (личинка гпрохо- 
фора, що перетворюється на велі- 
гер), у прісноводних — переваж¬ 
но прямий. Відомо бл. 20 тис. ви¬ 
дів сучас. Д. м., поширених і в мо¬ 
рях (у Чорному й Азовському бл. 
90), і в прісних водах (на Украї¬ 
ні бл. ЗО), та понад 10 тис. 
викопних, відомих з раннього 
палеозою. Д. м. поділяють на ряди: 
первиннозяброві (РгоІоЬгапсЬіа), 
ниткозяброві (РіІіЬгапсЬіа), справ- 
жньо-пластинчатозяброві (Еиіатеї- 
ІіЬгапсЬіа) та септибранхі'і (5ер- 
ІіЬгапсЬіа), у представників яких 
немає зябер. Д. м., що належать 
до групи біофільтраторів, ві¬ 
діграють значну роль в утворенні 
донних відкладів і в біологіч¬ 
ному самоочищенні водойм. Окре¬ 
мі види Д. м. (Ріегіа таг^агіН- 
Іега) є об’єктами промислу заради 
перлів і перламутру. Устриць, 
мідій, морських гребінців, серце¬ 
видок вживають у їжу. З деяких 
молюсків і їхніх черепашок виго¬ 
товляють кормове борошно. Д. м. 
(напр., тригранка) можуть зав¬ 
давати шкоди, засмічуючи водо¬ 
провідні труби, турбіни, греблі 
та ін. гідроспоруди. Окремі Д. м. 
є проміжними хазяями різних чер¬ 
вів — паразитів риб і водоплавних 
птахів. 
Літ.: Основи палеонтологии. Справоч- 
ник для палеонтологов и геологов 
СССР. Моллюски панцирньїе, дву- 
створчатьіе, лопатоногие. М., 1960; 
Жизнь животних, т: 2. М., 1968; Опре- 
делитель фауни Черного и Азовского 
морей, т. 3. К., 1972. 

О. П. Маркевич. 
ДВОХ ТІЛ ЗАДАЧА в астро¬ 
номії — задача небесної меха- 
піки про рух двох тіл, що взаємо¬ 
діють між собою за Ньютона за¬ 
коном тяжіння. Тіла розглядають 

як матеріальні точки. Ця умова 
достатньою мірою справджується 
для Сонця і планет. Розв’язок 
Д. т. з. показує, що тіла рухаються 
по одному з конічних перерізів, 
відповідно до Кеплера законів. 
ДВОХВІСТКИ, двохвости (Оіріи- 
га) — ряд комах підкласу первин- 
нобезкрилих. Тіло (довж. 2—8 мм) 
видовжене, жовтувато-біле, вкри¬ 
те волосками. Голова маленька, 
вусики (антени) довгі, ротовий 
апарат гризучий, очей нема. Че¬ 
ревце 10-членикове, на кінці 
з нитчастими або клішнеподібни¬ 
ми утворами — церками. Живуть 
у грунті, лісовій підстилці, гнию¬ 
чій деревині та ін. Хижаки або жив¬ 
ляться рештками рослин. Відомо 
понад 200 видів, поширених у 
всьому світі. У фауні СРСР бл. 
20 видів, у т. ч. в УРСР — 4, з 
них найпоширеніші камподея ста- 
філіноподібна (Сатросіеа 5ІарЬу- 
Ііпиз) і кліщохвіст звичайний (]з- 
рух сопГизиз). В. М. Єрмоленко. 
ДВОХбДКОВІ, амфісбенові (Ат- 
рЬізЬаепібае) — родина плазунів 
підряду двоходок ряду луска¬ 
тих. Червоподібні риючі тварини 
завдовжки до 0,6 м з редукованими 
кінцівками (в деяких є лише пе¬ 
редні), очима й органом слуху. 
Тіло вкрите роговою плівкою, поді¬ 
леною на квадрати поперечними й 
поздовжніми борозенками, лусок 
на шкірі немає, розвинена лише 
ліва легеня. Здатні рухатись одна¬ 
ково спритно і вперед, і назад (звід¬ 
си й назва). Більшість Д. живе в 
гніздах мурашок і термітів, яки¬ 
ми й живляться. Переважно 
яйцекладні. В родині 19 родів, 
що об’єднують 132 види. Поширені 
гол. чин. у Пд. Америці. Викопні 
Д. відомі починаючи з олігоцену. 

- „ В. І. Таращук. 
ДВОЦІЛЬОВЙИ РЕАКТОР — 
ядерний реактор, використовува¬ 
ний водночас для двох промисло¬ 
вих цілей. Двоцільовими є, напр., 
графіто-водні реактори, графі- 
то-газові реактори й водо-вооя- 
ні реактори, що виробляють елект¬ 
ричну енергію (для потреб електро¬ 
енергетики) і тепло (для опріс¬ 
нювання морської води, теплофі¬ 
кації, технологічних процесів то¬ 
що). Створено Д. р.*, які вироб¬ 
ляють електр. енергію і вторинне 
ядерне пальне. В СРСР до дво- 
цільових належать швидкий реак¬ 
тор АЕС у м. Шевченко (Казах. 
РСР), призначений для вироблення 
електр. енергії (150 МВт) і опріс¬ 
нювання мор. води (120 тис. т на 
добу), і теплові реактори Білі¬ 
війської АТЕЦ (електр. потужністю 
48 МВт) на Чукотці. Д. р., що ви¬ 
робляють електр. енергію і вто¬ 
ринне ядерне пальне (плутоній), є 
в Англії, США і Франції. 

В. Б. Климентов. 
ДВОЧЛЕННЕ РІВНЯННЯ — рів¬ 
няння вигляду Хп — <3 = 0, де 
п — натуральне число, а — дійс¬ 
не або комплексне число. Д. р. 
має п різних коренів, з яких дійс¬ 
них не більше як два. Корені Д. р. 
хп — 1 = 0 (яке наз. рівнянням по¬ 
ділу кола, бо всі зображені гео¬ 
метрично корені з 1 ділять коло 
одиничного радіуса на п рівних час¬ 
тин) обчислюють за формулами 
єй = соз 2кл/п + і 5Іп 2кл/п, к = 
= 0, 1, ...» п — 1. Серед цих коре¬ 

нів є такі, що решту можна подати 
у вигляді їхнього степеня; ці коре¬ 
ні наз.' первісними. Щоб корінь 
єй був первісним, необхідно й до¬ 
статньо, щоб найбільший спільний 
дільник чисел к і п дорівнював оди¬ 
ниці; напр., є, завжди первісний: 

єй = є^. Теорія Д. р. допомогла 
розв’язати класичну задачу про 
побудову правильних многокутни¬ 
ків (К.-Ф. Гаусе). 
ДВОЯКОДЙХАЮЧІ — підклас 
риб. Те саме, що й дводишні. 
ДВУЖЙЛЬНА Катерина Данилів¬ 
на [н. 6 (19).ІХ 1913, с. Залізне, 
тепер с-ще Новгородське Дзержин- 
ського р-ну Донец. обл.] — укра¬ 
їнський рад. хірург, засл. діяч 
науки УРСР (з 1965). Член КПРС 
з 1940. Закінчила 1-й Харків, мед. 
інститут (1935). З 1955 — зав. 
кафедрою Одеського мед. ін-ту. 
Праці присвячено розробці методів 
діагностики, профілактики й хі¬ 
рургічного лікування захворювань 
черевної порожнини, вивченню пух¬ 
лин різної локалізації, електрофіз. 
дослідженням хірургічних захво¬ 
рювань. Нагороджена орденами 
Трудового Червоного Прапора, 
«Знак Пошани», медалями. 
ДЕ... (лат. сіє...)—префікс в ін¬ 
шомовних словах, який означає 
віддалення, припинення, скасу¬ 
вання, усунення, видалення (дена¬ 
турація, деблокування, десорбція), 
а також рух униз, зниження, па¬ 
діння (деградація, девальвація). 
ДЕАЕРАТОР — апарат для де¬ 
аерації. Розрізняють гол. чин. 
Д.: термічні (найпоширеніші), в 
яких видаляння газів відбувається 
при підігріванні води; хімічні, де 
гази видаляють за допомогою, 
напр., сульфіту натрію; десорбцій- 
ні — з поглинанням газів, напр., 
активним вугіллям і десорбцією 
їх. Використовують Д. в тепло¬ 
енергетиці (для деаерації живиль¬ 
ної води, що надходить до пароге¬ 
нераторів і в теплову мережу), в 
хім. пром-сті тощо. 
ДЕАЕРАЦІЯ (від де... й аерація), 
дегазація води — видаляння з во¬ 
ди розчинених у ній кисню повіт¬ 
ря, двоокису вуглецю та деяких 
інших газів. Розрізняють фізич¬ 
ний, хім. і фізико-хім. способи Д. 
Фіз. спосіб полягає у видалянні 
газів у разі зменшення над водою 
парціального тиску (під час кипін¬ 
ня цей тиск дорівнює нулеві). 
За хім. способом у воду вводять 
хім. речовини-відновники (напр., 
сульфіт натрію, гідразин), що зв’я¬ 
зують кисень; за фізико-хім.— 
воду фільтрують через електрон- 
нообмінні й електронноіонообмін- 
ні смоли, сталеву стружку тощо. 
Здійснюють Д. в деаераторах. 
ДЕ АМГЧІС (Е)е Атісіз) Едмондо 
(31.Х 1846, Онелья, П’ємонт — 

11.ІІІ 1908, Бордігера) — італій¬ 
ський письменник. У першій кни¬ 
зі — зб. новел «Військове життя» 
(1868)— та ін. творах відобразив 
ідеї нац.-визв. руху 60-х рр., 
учасником якого був сам. Осн. 
твори — про школу і вчителів: 
«Серце» (1886), «Роман учителя» 
(1890), зб. оповідань «Між шко¬ 
лою і домівкою» (1892). Автор книг 
нарисів «Іспанія» (1872), «Голлан¬ 
дія» (1874), «Марокко» (1876), 
«Константинополь» (1878—79), «На 

ДЕ АМІЧІС 

Двохвістки: 
1 — камподея стафілі- 
ноподібна; 
2 — кліщохвіст звичай¬ 
ний. 

Двоходкові. 
Двоходка біла (Ат- 
рЬізЬаепа аІЬа). 
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ДЕБАЙ 

П.-Й.-В. Дебай. 

Ж.-Б.-Г. Дебюро. 
Малюнок 18 ст. 

В. Г. Девдюк. 
Цукорниця. Інкруста¬ 
ція деревом, металом, 
бісером і перламутром. 
20 ст. 

океанів (1889). Твори Де А. укр. 
мовою перекладали Леся Україн¬ 
ка, Б. Грінченко, М. Грінченко, 
Н. Кибальчич, П. Карманський та 
ін. 
Те.: Укр. перек л.— Батьки і ді¬ 
ти, ч. 1 — 2. К., 1910; Шкільні опові¬ 
дання, кн. 1 — 2. X., 1918; Серце. К., 
1919; За рідний край. X., 1919; Рос. 
перекл.- Сердце. Записки школь- 
ника. Л., 1958. 

ДЕБАЙ (ОеЬуе) Петер-Йозеф- 
Вільгельм (24.III 1884, Маастріхт, 
Нідерланди — 2.XI 1966, Ітака, 
СІЛА) — голландський фізик і хі¬ 
мік, іноземний член АН СРСР (з 
1924). Закінчив Вищу тех. школу 
в Ах єні (1905) й Мюнхен, ун-т 
(1910). В 1935—40 — директор 
Ін-ту фізики кайзера Вільгельма в 
Берліні, з 1940 — професор Кор- 
нелльського ун-ту (СІЛА). Осн. 
наук, праці присвятив фізиці твер¬ 
дого тіла. Запропонував модель 
твердого тіла, за допомогою якої 
довів, що при низьких т-рах те¬ 
плоємність кристалів пропорційна 
кубові абс. т-ри. В цій самій мо¬ 
делі ввів поняття, пізніше назване 
Дебая температурою. Розробив 
метод досліджування структури 
кристалічних порошків і рідин 
за допомогою дифракції рентгенів¬ 
ського проміння (т. з. метод Де¬ 
бая — ЛІеррера). Нобелівська пре¬ 
мія, 1936. 
ДЕБАЙ — позасистемна одиниця 
дипольного моменту молекул; 
1 дебай = 1/3 • 10~29 и Кл • м. На¬ 
звано за ім’ям П.-Й.-В. Дебая. 
дебАльцеве — місто обласного 
підпорядкування Донецької обл. 
УРСР. Вузол залізниць і автомо¬ 
більних шляхів. Засновано 1878 
під час будівництва кол. Катери- 
нинської з-ці. В грудні 1905 в Д. 
було організовано страйковий к-т. 
Бойова дружина міста взяла 
участь у Дебальцівському зброй¬ 
ному повстанні 1905. В березні 
1917 в Д. створено Раду робітн. 
депутатів, у вересні за допомогою 
Луганського к-ту РСДРП(б) — 
більшовицьку орг-цію й загін Чер¬ 
воної гвардії. Рад. владу встанов¬ 
лено в листопаді 1917. З 1938 Д.— 
місто. Під час Великої Вітчизн. 
війни в період тимчасової нім.- 
фашист. окупації Д. (7.XII 1941— 
4. IX 1943) в місті діяла підпільна 
партійна організація. У Д.— з-ди: 
по ремонту металург, устаткуван¬ 
ня, залізобетонних конструкцій; 
буд. матеріалів; підприємства по 
обслуговуванню залізничного тран¬ 
спорту, комбінат побутового об¬ 
слуговування. Технікум залізнич. 
транспорту. 15 заг.-освітніх, 2 муз. 
і спортивна школи, профес.-тех. 
уч-ще, 18 лік. закладів, у т. ч. 
4 лікарні. Палац спорту, 3 палаци 
культури, 2 клуби, кінотеатр, 12 
бібліотек. У Д. народилися укр. 
рад. поет В. М. Сосюра, укр. рад. 
графік О. М. Довгаль. 
дебАльцівське ЗБРОЙНЕ 
ПОВСТАННЯ 1905 — виступ ро¬ 
бітників селища Дебальцевого 
(Донбас) проти самодержавства в 
період революції 1905—07. Д. з. п. 
проходило під керівництвом біль¬ 
шовиків. У грудні 1905 в Дебаль- 
цевому було створено бойовий ор¬ 
ганізаційний страйковий к-т, сфор¬ 
мовано бойову дружину (див. 
Бойові дружини 1905—07), нар. 

міліцію. Д. з. п. почалося 8 (21).XII 
страйком залізничників, до якого 
приєдналися робітники мех. з-ду, 
навколишніх шахт, селяни. 
9 (22). XII влада в Дебальцевому 
перейшла до рук розпорядчого 
к-ту, за наказом якого бойові дру¬ 
жини роззброїли поліцію й солда¬ 
тів, конфіскували зброю. Загони 
дружинників Дебальцевого брали 
участь в Авдіївському виступі 
робітників 1905 й Горлівському 
збройному повстанні 1905. 21. XIІ 
1905 (3.1 1906) повстання приду¬ 
шили царські війська. 
ДЕБАРКАДЕР (франц. сІеЬаг- 
сасіеге, від (ІеЬа^иег — розванта¬ 
жувати, висаджувати на берег) — 
1) Плавуча несамохідна споруда 
(найчастіше понтон з дво- або три¬ 
поверховою надбудовою) для при¬ 
чалювання й відправлення річко¬ 
вих суден. Розрізняють Д. (мал.) 

іГіГйїІііГи 

Двоповерховий пасажирський дебар¬ 
кадер з причаленим судном. 

пасажирські, вантажні й вантаж¬ 
но-пасажирські. На пасажирських 
Д. є приміщення для відпочинку 
й обслуговування пасажирів, на 
вантажних — механізми для ван¬ 
тажно-розвантажувальних опера¬ 
цій, склади. Д. ставлять коло бе¬ 
рега, гол. чин. біля річкових вокза¬ 
лів, причальних стінок або в міс¬ 
цях, де немає обладнаних приста¬ 
ней, закріплюючи звичайно троса¬ 
ми. Довжина Д. найчастіше 40— 
100 м. 2) Застаріла назва залізнич. 
станційної платформи. 
ДЕБАЯ ТЕМПЕРАТУРА — фі¬ 
зична стала речовини, яка вказує на 
температурну границю, нижче 
якої стають істотними и квантові 
ефекти. Запровадив П.-Й.-В. Де¬ 
бай. Визначається за формулою: 
0П = Нумлкс/к, де к — Планка 
стала, Vмакс — найбільша частота 
коливань атомів твердого тіла, 
к — Больцмана стала. При абс. 
т-рах Т > 0п теплоємність кри¬ 
стала, який складається з атомів 
одного сорту, при сталому об’ємі 
становить 25 Дж/моль • К, що 
збігається з Дюлонга і Пті зако¬ 
ном. При Т с бо теплоємність 
пропорційна (Г/0О)3 (закон Т3 Де¬ 
бая). 
ДЕБЕТ (від лат. беЬег — він ви¬ 
нен) — ліва сторона рахунку бух¬ 
галтерського обліку. Запис госп. 
операцій на Д. одного рахунку 
повторюють у кредиті ін. рахунку. 
Д. активних рахунків показує 
збільшення облічуваних сум, а Д. 
пасивних рахунків — зменшення 
їх. 
ДЕБІДУР (ОеЬісІоиг) Антонен 
(31.1 1847, Нонтрон — 21.11 1917, 
Париж) — французький історик 
радикально-республіканського на¬ 
пряму. Найвідоміші праці Д.— 
«Дипломатична історія Європи 

від Віденського до Берлінського 
конгресу (1814—1878)» (т. 1—2, 
1891; рос. переклад — т. 1—2, 
1947), «Католицька церква і дер¬ 
жава в часи Третьої республіки 
(1870—1906)» (т. 1—2, 1906-09). 
Д. приділяв велику увагу револю¬ 
ціям і нац.-визвольним рухам, 
відзначав їхнє прогресивне значен¬ 
ня. З бурж.-демократичних пози¬ 
цій критикував диктаторські режи¬ 
ми й загарбницькі війни. 
ДЕБІЛЬНІСТЬ (від лат. (ІеЬі1і$ — 
слабкий) — легкий ступінь оліго¬ 
френії, що характеризується при¬ 
мітивністю суджень і висновків, не¬ 
достатньою диференціацією емо¬ 
цій, обмеженою здатністю до нав¬ 
чання, зниженою адаптацією. 
ДЕБІТ (франц. (ІеЬіІ — збут) — 
кількість води, нафти чи газу, що 
її за одиницю часу може дати дже¬ 
рело, колодязь, свердловина або 
інша водо-, нафто- чи газозабірна 
споруда. Визначається в літрах 
за секунду або кубічних метрах за 
секунду, годину чи добу. Д. ріди¬ 
ни визначають за допомогою мір¬ 
них посудин, водозливів, поплав¬ 
ків і спец, гідрометричних прила¬ 
дів, Д. газу — витратомірами та ін. 
приладами. 
ДЕБОГбРІЙ-МОКРіЕВИЧ Во¬ 
лодимир Карпович [12 (24).V 1848, 
Чернігів — 2.XI 1926, Чирпан, 
Болгарія] — революційний народ¬ 
ник. Н. в сім’ї полковника. З 
1866 навчався на мед. факульте¬ 
ті Київ, ун-ту. В 1873 й 1874 
виїжджав до Швейцарії, де збли¬ 
зився з бакуністами. З 1873 — 
член народницького гуртка «Київ¬ 
ська комуна>. Брав участь у під¬ 
готовці сел. повстання в Чигирин¬ 
ському пов. Київ. губ. (див. Чи¬ 
гиринська змова 1877). Один з 
організаторів втечі з київ, тюрми 
І. В. Бохановського, Л. Г. Дейча 
і Я. В. Стефаповича. На поч. 1879 
Д.-М. заарештовано й засуджено 
до 15-річної каторги. По дорозі на 
заслання Д.-М. утік; виїхав за 
кордон (1880). Автор спогадів 
«Від бунтівництва до тероризму» 
(т. 1—2, 1930). 
ДЕБбРІН (справж. прізв.— Йоф- 
фе) Абрам Мойсейович [4 (16).VI 
1881, містечко Упіно, тепер Ши- 
лальського р-ну Лит. РСР — 8.III 
1963, Москва] — радянський фі¬ 
лософ, акад. АН СРСР (з 1929). 
Член КПРС з 1928. Закінчив фі- 
лос. ф-т Бернського ун-ту (1908). 
З 1903 — соціал-демократ, у 
1907—17 — меншовик. З 1920 — 
на наук.-редакторській і пед. ро¬ 
боті. В 1926—ЗО — відповідаль¬ 
ний редактор журн. «Под знаме- 
нем марксизма». З 1935 працював 
в АН СРСР. У 20-х рр. виступав 
з критикою <механістів>. У 1931 
Д. і його однодумці зазнали кри¬ 
тики за помилки, які виявилися 
в недооцінці ленінського етапу 
марксистської філософії, у відри¬ 
ві філософії від практики соціа- 
лістич. будівництва та ін. В ЗО— 
50-х рр. Д. написав ряд праць з 
історії філос. і сусп.-політ, дум¬ 
ки. Нагороджений 2 орденами, 
медалями. 
ДЕБРЕ (ОеЬге) Мішель-Жан- 
П’єр (н. 15.1 1912, Париж) — 
французький державний і політ, 
діяч, юрист. Під час 2-ї світової 
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війни брав участь у Русі Опору. 
Д.— один з лідерів голлістських 
партій (див. Об'єднання на під¬ 
тримку республіки). В 1958—59 — 
міністр юстиції в уряді Ш. де 
Голля, 1959—62 — прем’єр-мі¬ 
ністр, 1966—68 — міністр еконо¬ 
міки та фінансів, 1968—69 — мі¬ 
ністр закорд. справ, 1969—73 — 
міністр нац. оборони. 
ДЕБРЕЦЕН — місто на Пн. Сх. 
Угорщини, адм. центр меде Гай- 
ду-Бігар. Важливий вузол з-ць і 
автошляхів. 187 тис. ж. (1976). 
Д.— великий пром. і культур, 
центр країни. Осн. галузі пром-сті: 
машинобудування й металообробка 
(вироби, кулькопідшипників, мед. 
устаткування, с.-г. машин, ваго¬ 
нів та ін.), хім.-фарм. і харчова. 
Є підприємства текст., швейної, 
шкіряної й меблевої галузей. Ви¬ 
роби. буд. матеріалів. У Д.— Де- 
бреценський університет (засн. 
1912), мед. і пед. ін-ти, с.-г. ака¬ 
демія, консерваторія, театр. Се¬ 
ред архіт. споруд Д.: у стилі кла¬ 
сицизму — реформатська колегія 
(1801—17) і реформатський собор 
(1803—21), обидві — арх. М. Пе¬ 
чі; комплекс будівель с.-г. акаде¬ 
мії (в т. ч. навчальний корпус, 
1962—64, арх. Т. Міколаш); Бу¬ 
динок з громад, обслуговуванням 
для старих та інвалідів (1963—65, 
арх. Г. Бікі). Пам’ятник поетові 
М. Чоконаї-Вітезу (1871, скульп¬ 
тор М. їжо). Музей ім. Ф. Дері 
(археол. матеріали, пам’ятки дав- 
ньоєгип. і античного мист., угор. 
нар. і образотворчого мистецтва). 
Д. відомий з 10 ст. 
дЕбреценський УНІВЕРСИ¬ 
ТЕТ імені Л. Кошута — один з 
найбільших вузів УНР. Створено 
1912 на базі Дебреценського колед¬ 
жу (засн. 1588). В 1949 на основі 
мед. ф-ту відкрито мед. ун-т; 
1950 теологічний ф-т перетворено 
на духовну академію. В 1977/78 
навч. р. Д. у. мав два ф-ти: ми¬ 
стецтв, що охоплює різні сусп. 
науки, й наук.-природничий, на 
яких налічувалося 2100 студентів. 
При ун-ті працюють лабораторія 
ізотопів, обчислювальний центр, 
б-ка (засн. 1916; 940 тис. тт). У 
1-й пол. 60-х рр. Д. у. уклав з 
Київ, ун-том договір про наук, 
і культур, співробітництво. Д. у. 
видає щорічник. А. В. Санцевич. 
ДЕБС (ОеЬз) Юджін (Євгеній; 
5.XI 1855, м. Терре-Гот, штат 
Індіана — 20.Х 1926, Елмгерст, 
штат Іллінойс) — діяч робітн. руху 
СІЛА. В 1893 очолив Амер. спілку 
залізничників. Один із засновни¬ 
ків С.-д. партії (1898) й Соціаліс¬ 
тичної партії США (1901). В 1905 
брав участь у створенні профспіл¬ 
кової орг-ції « Індустріальні робіт¬ 
ники світу>. Під час 1-ї світової 
війни — інтернаціоналіст. У 1918 
за активну антивоєнну діяльність 
засуджений до 10 років ув’язнен¬ 
ня. Звільнений за амністією 1921. 
В останні роки життя Д. припустив¬ 
ся хитань у питанні про необхід¬ 
ність створення у США революц. 
робітн. партії нового типу. 
ДЕБЮРСЗ (ОеЬигаи) Жан-Батіст- 
Гаспар (31.VII 1796, Колін, Австро- 
Угорщина, тепер ЧССР — 17. VI 
1846, Париж) — французький ак- 
тор-мім. Н. в сім’ї бродячих ар- 
тистів-акробатів. У 1816 вступив 

до трупи театру «Фюнамбюль» 
(<Канатні танцюристи»). В 1819 в 
пантомімі « Арлекіно-лікар» ство¬ 
рив образ П'єро, який став нар. 
комічним героєм. Спираючись на 
балаганно-буфонадну традицію 
«низового театру», здійснив пере¬ 
ворот у пантомімі, наблизив її до 
реальної дійсності. Традиції твор¬ 
чості Д. розвинув актор М. Марсо. 
ДЕБЮССҐ (ОеЬиззу) Клод-Ашіль 
(22.VIII 1862, Сен-Жермен-ан-Ле, 
поблизу Парижа — 25.III 1918, 
Париж) — французький компози¬ 
тор, диригент, муз. критик. У 1884 
закінчив Паризьку консерваторію. 
В 1881 і 1882 відвідав Росію, 1913 
виступав з концертами в Петербур¬ 
зі й Москві. Д.— основоположник 
муз. імпресіонізму. Кращі тво¬ 
ри Д. відзначаються поетичністю, 
вишуканістю стилю, радісними 
емоціями, яскравою звуковою зо¬ 
бражальністю (цикл «Ноктюрни», 
1897—99, симф. ескізи «Море», 
1903—05, та ін.). Автор опери 
«Пеллеас і Мелізанда» (за драмою 
М. Метерлінка, 1902); 3 балетів 
(у т. ч. «Скриня з іграшками», 
1913); творів для симф. оркестру, 
для голосу з оркестром, для фор¬ 
тепіано, інструм. ансамблів, по¬ 
над 50 пісень (романсів) та ін. 
Літ.: Кремлев Ю. Клод Дебюсси. М., 
1965. 

ДЕБіЬТ (франц. сіеЬиІ — поча¬ 
ток) — 1) Перший виступ актора на 
сцені; початок діяльності на будь- 
якому поприщі; 2) Початкова ста¬ 
дія шахової або шашкової партії. 
«ДЕ ВААРХЕЙД» («Ое \Уааг- 
Ьеісі» — «Правда») — газета, цент¬ 
ральний орган Компартії Нідер¬ 
ландів. Засн. 1940 в підпіллі під 
час нім.-фашист, окупації. Вида¬ 
ється в Амстердамі. 
ДЕ ВАЛЄРА (Ое Уаіега) Імон 
(14.Х 1882, Нью-Йорк — 29.УІІІ 
1975, Дублін) — ірландський дер¬ 
жавний і політ, діяч. Учасник 
Ірландського повстання 1916. В 
1917—26 — глава партії Шин 
фейн, 1917—22 — патріотичної 
військ, орг-ції «Ірл. волонтери» (з 
1919 — ІРА). В 1919—22 — прези¬ 
дент і глава уряду Ірландської 
Республіки. В* роки громадян, 
війни 1922—23 очолив війська 
лівих республіканців, які діяли 
проти прибічників англо-ірландсь- 
кого договору 1921. В 1926 за¬ 
снував легальну партію Фіанна 
файл, 1926 — 59 — її лідер. У 
1932—59 — не раз — глава уря¬ 
ду. В 1959—73 — президент Ірл. 
Республіки. 
ДЕВАЛЬВАЦІЯ (від де... і лат. 
уаіео — коштую) — офіційне зни¬ 
ження вартості грошових оди¬ 
ниць. Д. проводять у законодавчо¬ 
му порядку, визначаючи зменшен¬ 
ня золотого вмісту грош. одини¬ 
ці або зниження курсу грошей па¬ 
перових щодо золота чи іноз. валю¬ 
ти. Д. є показником кризи валют¬ 
ної системи капіталізму, наслі¬ 
дком знецінювання валют або 
значного й довгочасного дефіциту 
балансу платіжного країни. Різ¬ 
ке загострення світової валютної 
кризи призвело до Д. ключових 
валют капіталістичного світу — 
долара і фунта стерлінгів. Д. 
спричинює підвищення цін на спо¬ 
живчі товари й зниження жит¬ 
тєвого рівня трудящих. 

деванАгарі — найпоширеніше 
в Індії складове письмо. Вжива¬ 
лось для санскриту, тепер його ви¬ 
користовують для гінді мови9 ма- 
ратхі мови й непальської мови. 
Складається з окремих знаків для 
голосних та дифтонгів і знаків для 
приголосних (у поєднанні з корот¬ 
ким «а»); вживаються й допоміжні 
значки. Див. Індійське письмо. 
ДЕВАСТАЦІЯ (лат. сіеуазГаїіо — 
винищування) — комплекс актив¬ 
них заходів, спрямованих на вини¬ 
щування збудників інвазійних та 
інфекційних захворювань людини, 
тварин і рослин на всіх стадіях 
біол. циклу збудників. Для цього 
використовують мех., хім., фіз. 
і біол. фактори, а також методи, 
що роблять зовн. і внутр. середо¬ 
вища несприятливими для існу¬ 
вання збудників. Д. може бути 
тотальною (повна ліквідація збуд¬ 
ника) або частковою. Методами 
Д. є дегельмінтизація, хіміотера¬ 
пія, дезинфекція, дезинвазія, за¬ 
стосування бактеріофагів тощо. 
Термін запропонував 1944 рад. 
учений К. І. Скрябін. 
«ДЕВГЄНІЄВЕ ДіДНІЄ» — пе¬ 
рекладна давньоруська повість. 
Переклад зроблено в 12—13 ст. з 
грец. роману 10 ст., який виник на 
основі візантійського епосу про 
боротьбу греків проти сарацинів. 
У ньому розповідається про геро¬ 
їчні подвиги й любовні пригоди 
Дігеніса Акріта. Збереглося три 
списки повісті, датовані 18 ст. 
Найдавніший список її, вміщений 
поряд із «Словом о полку Ігоревім» 
у зб. 16 ст., згорів 1812. «Д. д.» 
свідчить про високий рівень пе¬ 
рекладацького мистецтва за часів 
Київської Русі. 
ДЕВДЮК Василь Григорович 
(16.VI 1873, м. Косів, тепер Івано- 
Фр. обл.— З.У 1951, с. Старий 
Косів Косівського р-ну) — май¬ 
стер різьблення, випалювання й 
інкрустації на дереві та карбуван¬ 
ня на металі. Виготовляв предме¬ 
ти домашнього вжитку — меблі, 
портретні рами, декоративні при¬ 
краси для інтер’єрів (скриньки, 
фруктовниці, обкладинки для 
книг, палиці, сувеніри). Роботи 
Д. зберігаються в музеях Львова, 
Коломиї, Косова. В 1905—14 Д. ви¬ 
кладав у Вижницькій школі різь¬ 
бярства. 
Д £ В І (Дейві; Оауу) Гемфрі 
(Гамфрі; 17.XII 1778, Пензанс, 
Великобританія — 29.V 1829, Же¬ 
нева) — англійський хімік і фі¬ 
зик. Член (з 1801) і президент 
(1820—27) Лондон, королівського 
т-ва, почесний член Петерб. АН (з 
1826). Учитель М. Фарадея. Д.— 
один із засновників електрохімії. 
В 1807 електролізом їдких лугів 
одержав металеві калій і натрій, у 
1808 електрохім. методом виго¬ 
товив амальгами стронцію, барію 
і магнію. Д. підтвердив елементар¬ 
ну природу хлору. Заклав основи 
водневої теорії к-т; відкрив нар¬ 
котичну дію оксиду азоту М20 
(1799). Висловив думку про кіне¬ 
тичну природу теплоти (1812). В 
1815 винайшов безпечну рудникову 
лампу з металевою сіткою (лампа 
Деві). Вперше розробив і читав 
курс с.-г. хімії, в якому розгля¬ 
дав мінеральні солі як поживні 
речовини для рослин. 

ДЕВІ 

А. М. Деборін. 

Ю. Дебс. 

К.-А. Дебюссі. 

Г. Деві. 



266 
ДЕВІАЦІЯ 

А. Девіс. 

ДЕВІАЦІЯ (лат. сіеуіаііо — відхи¬ 
лення) — 1)В біології — тип 
філембріогенезу, при якому зміни 
в закладці органа виникають на 
середніх стадіях зародкового роз¬ 
витку. Д. спричинюється до змін 
в будові органів у дорослого орга¬ 
нізму порівняно з предками. При¬ 
кладом Д. є зроговіння у плазунів 
або окостеніння в акул епідермаль¬ 
ної частини зачатків луски, що 
відбувається на середніх стадіях 
її розвитку. Див. також Архалак¬ 
сису Анаболія. 2)і У військо- 
в і й справі — відхилення снаря¬ 
дів (куль) від гаданої траєкторії 
під впливом різних факторів (балі¬ 
стичних, метеорологічних та ін.). 
З розвитком нарізної зброї всі при¬ 
чини відхилень враховано в зако¬ 
нах розсіювання, в т. ч. і в су- 
час. гладкоствольних гармат, які 
стріляють опереними снарядами 
(див. Деривація). 3) Відхилення 
стрілки компаса від магнітного 
меридіана під впливом великих 
мас заліза та електромагн. полів 
(на судні, літаку та ін.). 4) Від¬ 
хилення судна, літака від курсу. 
ДЕВГз (франц. сієуіяє — гасло) — 
1) Стисле формулювання провід¬ 
ної ідеї, програми дій. 2) Слово 
чи вираз як умовний знак автора 
проекту або твору, поданого на 
закритий конкурс. 3) Короткий 
напис на гербі, ордені. 
ДЕВГЗИ (франц. (ІЄУІ5Є5 — ва¬ 
люта) — банківські платіжні за¬ 
соби (векселі, чеки, акредитиви, 
платіжні доручення), виражені в 
іноземній валюті й використову¬ 
вані в міжнар. розрахунках. За¬ 
стосовують переважно у формі 
телегр. переказів та взаємних між- 
держ. короткострокових кредитів. 
У міжнар. платіжному обороті 
мають форму банківських білетів 
та іноз. цінних паперів. Як між¬ 
нар. платіжні засоби Д. якісно 
неоднорідні й залежать від сту¬ 
пеня розміну їх на золото та ін. 
девізи, особливо девізи, виражені 
в валютах тих країн, що відіграють 
осн. роль у міжнар. торг, і платіж¬ 
ному обороті. Ціна Д. в нац. 
валюті визначається валютним 
курсом. 
Д£ВІС (Иауіз) Анджела (н. 29.1 
1944, Бірмінгем, штат Алабама) — 
громадська діячка США. Член 
Компартії СІЛА. Учасниця негри- 
тян. й антивоєн. руху. Викладач 
філософії в Каліфорнійському 
ун-ті (м. Лос-Анджелес), звідки 
1969 увільнена за належність до 
компартії. В 1970 заарештована 
за безпідставними звинувачення¬ 
ми. В 1972 під тиском світової 
прогресивної громадськості звіль¬ 
нена. Д. веде активну політ, ді¬ 
яльність на захист прав амер. тру¬ 
дящих. Міжнар. Ленінська премія 
сЗа зміцнення миру між народа¬ 
ми», 1979. 
ДЄВІССОН (БауІ55оп) Клінтон- 
Джозеф (22.Х 1881, Блумінгтон — 
1. II 1958, Шарлотсвілл) — аме¬ 
риканський фізик, член Національ¬ 
ної АН США. Закінчив Чікагсь- 
кий (1908) і Прінстонський (1911) 
ун-ти. Наук. дослідження — з 
питань теплового випромінювання, 
термоелектронної й термоіонної 
емісії, електронної мікроскопії та 
фізики кристалів. Разом з амер. 

фізиком Л.-Г. Джермером (1896— 
1971) відкрив 1927 явище дифрак¬ 
ції електронів на монокристалі 
нікелю (незалежно від Дж.-П. Том- 
сона). Це відкриття стало експери¬ 
ментальним підтвердженням гіпо¬ 
тези Л. де Бройля про хвильові 
властивості матерії. Нобелівська 
премія, 1937. 
девонський перГод і ДЕ¬ 
ВОНСЬКА СИСТЕМА, девон (від 
назви графства Девоншір у Велико¬ 
британії) — четвертий період па¬ 
леозойської ери та відклади, що 
утворилися в той час. Настав піс¬ 
ля силурійського (понад 400 млн. 
років тому) і тривав до кам’янову¬ 
гільного періоду (бл. 60 млн. ро¬ 
ків). Виділили девонську систему 
англ. геологи А. Седжвік і Р. Мур- 
чісон 1839. Девонську систему по¬ 
діляють на три відділи. В СРСР 
у нижньому відділі виділяють же- 
дінський, зігенський і емський 
яруси; в середньому — ейфель- 
ський і живетський, у верхньо¬ 
му — франський і фаменський 
яруси (див. статті про окремі 
віки і яруси). 
В ранньому девоні у зв’яз¬ 
ку з каледонськЬю складчастістю 
звільнилися від моря значні тери¬ 
торії земної поверхні, на яких 
утворилися потужні товщі червоно¬ 
колірних лагунно-континенталь- 
них відкладів. Місцями підняття 
супроводилися інтенсивними проя¬ 
вами вулканізму. В серед, і піз¬ 
ньому девоні в межах платформ 
і геосинкліналей внаслідок опус¬ 
кання земної кори відбувалися 
широкі трансгресії, а в кінці — 
значні регресії моря. Нагромаджу¬ 
валися потужні товщі теригенних 
(уламкових), карбонатних, поде¬ 
куди соленосних відкладів. Для 
девонського періоду характерні 
різноманітні водорості, з назем¬ 
них рослин на початку періоду 
були поширені псилофіти, пізні¬ 
ше з’явилися членистостеблові, 
плаунові й примітивні папороті, 
в пізньому девоні — папороті й 
птеридосперми. В лагунах і періо¬ 
дично пересихаючих басейнах во¬ 
дилися кистепері й дводишні риби. 
Мор. басейни населяли фораміні¬ 
фери, корали, остракоди (див. 
Черепашкові ракоподібні), брахіо¬ 
поди (див. Плечоногі), амоноідеї 
(див. Головоногі молюски). Зважа¬ 
ють, що в Євразії, у межах Схід¬ 
но-Європейської рівнини, Прикас¬ 
пійської низовини й Серед. Азії, 
в девоні був аридний (посушливий) 
клімат, на Пн. і Пд. від цього 
поясу — гумідний (вологий) клімат. 
Девонські відклади відомі на всіх 
континентах. На Україні вони пред¬ 
ставлені вапняками, пісковиками, 
мертелями, аргілітами та ін., а 
також вулканогенними породами. 
В повному обсязі відклади девону 
відомі на Зх. республіки, вздовж 
зх. схилу Українського щита, де 
поширені мор. (в нижній і верхній 
частинах) і континентальні (в се¬ 
ред. частині) відклади. Найбільша 
потужність їх — до 2,5 тис. м. 
Найпоширеніші девонські відкла¬ 
ди в Дніпровсько-Донецькій запа¬ 
дині, де є середні і верхні від¬ 
діли. Вони характеризуються вели¬ 
кою глибиною залягання (понад 
1100 м), мінливим складом, знач¬ 
ною потужністю (до 5,5—6 тис. м), 

поширенням ефузивно-териген¬ 
них і соленосних товщ. Морські й 
континент, відклади серед, і верх¬ 
нього девону відомі й у Донбасі, 
де вони виходять на поверхню 
в бас. р. Мокрої Волновахи. По¬ 
тужність їх досягає 1200—1300 м. 
Виявлено мор. девонські відкла¬ 
ди і в зх. частині Причорномор¬ 
ської западини. З відкладами де¬ 
вону на Україні пов’язані корис¬ 
ні копалини, зокрема нафта й 
газ, кам’яна й калійна солі тощо. 
Літ.: Страхов Н. М. Основьі истори- 
ческой геологии, ч. 2. М. —Л., 1948; 
Геология СССР, т. 5, ч. 1. Украин- 
ская и Молдавская ССР. М., 1958; 
Стратиграфия СССР. Девонская сис¬ 
тема, кн. 1—2. М., 1973; Стратигра¬ 
фія УРСР, т. 4, ч. 2. Девон. К., 
1974. „ Д, 6. Айзенверг. 
ДЕВ'ЯТА ВСЕРОСІЙСЬКА КОН¬ 
ФЕРЕНЦІЯ РКП(б) — відбулася 
22—25.IX 1920 в Москві. На кон¬ 
ференції було 116 делегатів з 
ухвальним голосом і 125 — з дорад¬ 
чим, які представляли бл. 700 тис. 
членів і кандидатів у члени партії. 
Порядок денний: 1) Доповідь пред¬ 
ставника польс. комуністів; 2) По¬ 
літ. звіт ЦК; 3) Орг. звіт ЦК; 
4) Про чергові завдання парт, бу¬ 
дівництва; 5) Доповідь комісії по 
вивченню історії партії; 6) Звіт 
про 2-й конгрес Комінтерну. Робо¬ 
тою конференції керував В. І. Ле¬ 
нін, який виступив з політ, зві¬ 
том ЦК, з промовою про чергові 
завдання парт. будівництва й 
підготував проект резолюції з цьо¬ 
го питання. В доповіді В. І. Леніна 
гол. увагу було приділено питанню 
про укладення миру з Польщею 
та мобілізації сил для остаточного 
розгрому врангелівщини. При об¬ 
говоренні питань парт, будівницт¬ 
ва конференція намітила прак¬ 
тичні заходи по розгортанню вну- 
тріпарт. демократії, зміцненню єд- 
ності партії, її дисципліни, тіс¬ 
ного зв’язку з широкими масами, 
посиленню ідейно-політ. вихо¬ 
вання молодих комуністів, залу¬ 
ченню в ряди РКП(б) кращих 
представників пролет. мас. З ме¬ 
тою зміцнення дисципліни і єд¬ 
ності рядів партії конференція 
визнала за необхідне створити 
Контрольну комісію, а на місцях 
при губкомах — спец. парт, ко¬ 
місії. Конференція дала відсіч 
антипарт. групі <демократичного 
централізму», що виступала проти 
керівної ролі партії в Радах і проф¬ 
спілках. 
Літ.: КПРС в резолюціях і рішеннях 
з’їздів, конференцій і пленумів ЦК, 
т. 2. К., 1979; Історія Комуністичної 
партії Радянського Союзу, т. З, кн. 
2. К.. 1970. „ Ю. В. Бабко. 
ДЕВ’ЯТЕ СІЧНЯ 1905, «Кривава 
неділя» — день масового розстрі¬ 
лу царським урядом мирної де¬ 
монстрації петербурзьких робітни¬ 
ків (бл. 150 тис. чол.), які йшли до 
Зимового палацу з петицією царю 
Миколі II. Демонстрацію підготу¬ 
вала монархічна орг-ція < Зібран¬ 
ня російських фабрично-заводсь¬ 
ких робітників Санкт-Петербурга», 
що її створив агент царської охран¬ 
ки священик Г. Гапон (див. Гапо- 
нівіцина). Під час обговорення пе¬ 
тиції на робітн. зборах більшо¬ 
вики попереджали про можливість 
кривавої розправи, пояснювали, 
що тільки революц. боротьбою про¬ 
летаріат може добитися своїх прав. 
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Однак перешкодити демонстрації 
вони не змогли, бо більшість ро¬ 
бітників ще вірила в царя. Тоді 
більшовики вирішили взяти участь 
у маніфестації. Під їхнім впливом 
до петиції було включено с.-д. 
вимоги: про встановлення 8-го дин¬ 
ного робочого дня, політ, свободи 
тощо. 9 (22).І демонстрацію робіт¬ 
ників, їхніх жінок і дітей за нака¬ 
зом царя війська зустріли залпа¬ 
ми. Більше тисячі демонстрантів 
було вбито, бл. 5 тис. поранено 

щ ш ш «я ^ 

Розстріл демонстрації робітників біля 
Зимового палацу 9 (22) січня 1905. 

Наївну віру малосвідомих робіт¬ 
ників у «царя-батюшку» було роз¬ 
віяно. Петерб. робітники вже над¬ 
вечір 9 (22). І почали будувати ба¬ 
рикади. Звістка про криваву роз¬ 
праву над робітниками викликала 
по всій країні хвилю страйків, що 
проходили під лозунгом «Геть 
самодержавство!» (див., зокре¬ 
ма, Січнево-березневі політичні 
страйки 1905 на Україні). Події 
Д. с. стали початком революції 
1905—07 в Росії. 

П. М. Шморгун. 

ДЕВ’ЯТИЙ ВСЕРОСІЙСЬКИЙ 
З’ЇЗД РАД-з’ їзд Рад робітн., 
селянських, червоноармійських і 
козачих депутатів, що відбувся 
в Москві 23—28.XII 1921. На з’їз¬ 
ді був 1991 делегат, у т. ч. 93,3% 
комуністів. З’їзд заслухав допо¬ 
відь В. І. Леніна про внутр. і зовн. 
політику республіки й повністю 
схвалив політику Рад. уряду. 
З’їзд розглянув питання радян¬ 
ського будівництва (про ВЦВК, 
з’їзди Рад на місцях тощо), 
військ, будівництва, про коопера¬ 
цію, фінанси і бюджет та електри¬ 
фікацію країни. В зв’язку з зане¬ 
падом с. г. і голодом 1921, спричи¬ 
неними імперіалістичною та гро¬ 
мадян. війнами й посухою, з’їзд 
прийняв постанови «Про допомогу 
голодуючим» і «Про відбудову й 
розвиток сільського господарства». 
З’їзд обрав ВЦВК, до складу яко¬ 
го ввійшли представники всіх рад. 
республік, у т. ч. УРСР. 
Літ.: Оьездьі Советов Союза ССР, со¬ 
юзних и автономних советских социа- 
листических республик. Сборник до- 
кументов, т. 1. М., 1959. 

ДЕВ’ЯТИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
З’ЇЗД РАД-з’ їзд Рад робітн., 
селянських і червоноармійських 
депутатів, що відбувся 3—10. V 
1925 в Харкові. На з’їзді було 838 
делегатів, у т. ч. 624 комуністи. 
Порядок денний з’їзду: доповідь 
про діяльність Уряду СРСР, звіт 
про діяльність Уряду УРСР, про 
зміцнення й піднесення сел. г-ва, 
доповіді про с. г. і землеуст¬ 
рій, про стан і перспективи роз¬ 

витку пром-сті на Україні, про 
Червону Армію, про перехід на 
триступеневу систему управління 
та ін. У резолюціях з’їзду стави¬ 
лися завдання дальшого розгор¬ 
тання соціалістичного будівництва 
в республіці, вдосконалення держ. 
апарату, зміцнення союзу робітни¬ 
ків і селян, залучення до соціаліс¬ 
тичного будівництва трудової інте¬ 
лігенції, накреслювалися заходи 
по зміцненню Червоної Армії 
і Флоту. Було внесено зміни в 
Конституцію УРСР у зв’язку з 
утворенням Союзу РСР, а також 
Молд. АРСР у складі УРСР. Д. 
В. з. Р. затвердив Конституцію 
Молд. АРСР, обрав ВУЦВК у 
складі 300 членів і 91 кандидата, а 
також представників УРСР до 
Ради Національностей ЦВК СРСР. 
Літ.: Резолюції Всеукраїнських з’їз¬ 
дів Рад робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів. X., 
1932; История государства и права 
Украинской ССР. К., 1976. 

„ ^ В. Є. Бражников. 
ДЕВ’ЯТИН З’ЇЗД КП(б) УКРАЇ¬ 
НИ — відбувся 6—12.ХІТ 1925 в 
Харкові. На з’їзді були присутні 
492 делегати з ухвальним і 271 — 
з дорадчим голосом, які представ¬ 
ляли 98 129 членів, 69 475 канди¬ 
датів у члени партії. Порядок ден¬ 
ний з’їзду: 1) Доповідь ЦК РКП(б); 
2) Політ, звіт ЦК КП(б)У; 3) Орг. 
звіт ЦК КП(б)У; 4) Звіт Ревізій¬ 
ної комісії; 5) Доповідь ЦКК 
РКП(6); 6) Звіт ЦКК КП(б)У; 7) 
Про госп. будівництво; 8) Про ро¬ 
боту профспілок; 9) Про парт, бу¬ 
дівництво; 10) Про комсомол; 
11) Вибори керівних органів 
КП(б)У. В роботі з’їзду брав 
участь як представник ЦК РКП(б) 
голова ЦВК СРСР М. І. Калінін. 
З’їзд підбив підсумки діяльності 
парт, орг-цій республіки за звіт¬ 
ний період, націлив комуністів і 
всіх трудящих України на завер¬ 
шення відбудови нар. г-ва і здійс¬ 
нення курсу на індустріалізацію 
країни. На Україні, як і в усьому 
Рад. Союзі, успішно закінчувала¬ 
ся відбудова нар. г-ва й закладали¬ 
ся основи для переходу до нового 
етапу соціалістичного будівництва. 
Значно поліпшився добробут тру¬ 
дящих, зросла їхня політ, і трудова 
активність, зміцніла диктатура 
пролетаріату та її основа — союз 
робітн. класу і трудящого селянст¬ 
ва. В основу роботи з’їзду було 
покладено тези Чотирнадцятого 
з'їзду ВКП(б). З’їзд одностайно 
схвалив курс на індустріалізацію 
країни й накреслив практичні за¬ 
ходи щодо розвитку в республіці 
важкої пром-сті, насамперед ву¬ 
гільної, металург, і машинобудів¬ 
ної. Було висунуто завдання даль¬ 
шого розвитку легкої й харчової, 
насамперед цукрової пром-сті, с. г., 
кооперування трудящого селянст¬ 
ва. З’їзд повністю підтримав лінію 
РКП(б) в питанні про можливість 
побудови соціалізму в СРСР, рі¬ 
шуче засудивши антиленінські, ка¬ 
пітулянтські твердження троцькіс- 
тів і «нової опозиції», а також їх¬ 
ніх прихильників у КП(б)У про 
неможливість перемоги соціалізму 
в СРСР. З’їзд продемонстрував 
вірність комуністів України марк- 
сизмові-ленінізмові, їхню непо¬ 
хитну єдність і непримиренність 
до антиленінських угруповань, 

зосередив увагу парт, орг-цій рес¬ 
публіки на вихованні трудящих 
у дусі пролетарського інтернаціо¬ 
налізму й дружби народів, на рішу¬ 
чій боротьбі з великодержавним 
шовінізмом і укр. бурж. націо¬ 
налізмом, зобов’язав парт, орг-ції 
посилити керівництво профспіл¬ 
ками, комсомолом, поліпшити ро¬ 
боту по залученню широких мас 
трудящих до госп. будівництва. 
З’їзд схвалив рішення Жовтне¬ 
вого пленуму ЦК РКП(б) 1925 
про реорганізацію комітетів не¬ 
заможних селяну яка полягала в 
звільненні їх від адм. функцій. 
На з’їзді було визнано за необхід¬ 
не в найближчий час видати Твори 
В. І. Леніна укр. мовою. З’їзд 
прийняв звернення до XIV з’їзду 
ВКП(б), в якому заявив про твер¬ 
дий намір комуністів республіки 
послідовно проводити в життя 
ленінську лінію, давати рішучу 
відсіч усім спробам відступити 
від неї. З’їзд обрав ЦК КП(б)У, 
ЦКК КП(б)У й Ревізійну комісію. 
Літ.: Комуністична партія України в 
резолюціях і рішеннях з’їздів, конфе¬ 
ренцій і пленумів ЦК, т. 1. К., 1976; 
Нариси історії Комуністичної партії 
України. К., 1977; Самофалов В. 
Дев’ятий з’їзд КП(б)У. К., 1958. 

„ П. С. Репченко. 
ДЕВ'ЯТИМ З’ЇЗД РКП (б) — від 
бувся 29.III—5.IV 1920 в Москві. 
В роботі з’їзду взяли участь 554 
делегати з ухвальним голосом і 
162 — з дорадчим, які представ¬ 
ляли понад 600 тис. комуністів. 
Порядок денний: 1) Звіт ЦК; 
2) Чергові завдання госп. будівниц¬ 
тва; 3) Професійний рух; 4) Зав¬ 
дання Комуністичного Інтернаціо¬ 
налу; 5) Орг. питання; 6) Ставлен¬ 
ня до кооперації; 7) Перехід до 
міліційної системи; 8) Вибори ЦК; 
9) Поточні справи. Роботою з’їзду 
керував В. І. Ленін, який висту¬ 
пив з промовою при відкритті і 
закритті з’їзду, зі звітною доповід¬ 
дю ЦК РКП(б), заключним словом, 
з промовами про госп. будівницт¬ 
во, кооперацію та з деяких ін. 
питань. З’їзд почав роботу в 
умовах тимчасової мирної пере¬ 
дишки та перемоги над об’єднани¬ 
ми силами іноз. імперіалістів і 
білогвардійської контрреволюції. 
В. І. Ленін, узагальнюючи досвід 
більш як дворічної діяльності Рад. 
д-ви, дав глибокий аналіз міжнар. 
і внутр. становища країни, висвіт¬ 
лив зовн. політику партії, визна¬ 
чив завдання госп. будівництва 
в умовах мирної передишки, на¬ 
креслив завдання гссп. плану, 
який передбачав піднесення всьо¬ 
го нар. г-ва, насамперед транспор¬ 
ту, паливної пром-сті й металургії. 
Провідне місце в цих накреслен¬ 
нях посідала електрифікація нар. 
г-Еа, яку В. І. Ленін висував як 
велику програму на 10—20 років. 
Саме на цій основі було розроб¬ 
лено план ГОЕЛРО. Керуючись 
настановами В. І. Леніна, з’їзд 
підкреслив, що осн. умовою госп. 
відродження країни є неухильне 
здійснення єдиного госп. плану. 
Директиви з’їзду з цього питан¬ 
ня поклали початок плановості у 
здійсненні завдань соціалістично¬ 
го будівництва. З’їзд одностайно 
схвалив ленінські принципи управ¬ 
ління пром-стю — принципи суво¬ 
рої централізації, посилення єди- 

ДЕВ’ЯТИЙ 
З’ЇЗД РКП(б) 
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ДЕВ'ЯТИЙ 
П'ЯТИРІЧНИЙ 
ПЛАН 

Е. Дега. 
Абсент. 1876. 
Лувр. Париж. 

ноначальності на підприємствах, 
використання старих спеціалістів 
тощо. Особливу увагу з’їзд звер¬ 
нув на організацію трудового зма¬ 
гання. Проти лінії партії в питан¬ 
нях госп. будівництва виступили, 
з одного боку, Троцький, який на¬ 
магався нав’язати партії розв’я¬ 
зання нових екон. завдань мето¬ 
дами голого примусу й мілітариза¬ 
ції пром. підприємств, з друго¬ 
го — група «демократичного цент¬ 
ралізму », підтримана Риковим і 
Томським. З’їзд відкинув як вій¬ 
ськово-бюрократичну лінію Троць- 
кого, так і платформу «децистів», 
викрив їхню неспроможність і згуб¬ 
ність для будівництва соціалізму. 
З’їзд визначив роль і завдання 
профспілок у госп. будівництві, 
підкресливши необхідність під¬ 
вищення їхньої виховної ролі. 
З’їзд ухвалив рішення про видан¬ 
ня Повного зібрання творів В. І. 
Тсні на 

«З’їзд обрав ЦК РКП(б) та ЦКК 
РКП(б). 
Літ.: Ленін В. І. IX з’їзд РКП(б) 29 
березня — 5 квітня 1920 р. Повне 
зібрання творів, т. 40; Девятьій сьезд 
РКП(б). Март — апрель 1920 года. 
Протоколи. М., 1960; КПРС в резолю¬ 
ціях і рішеннях з’їздів, конферен¬ 
цій і пленумів ЦК, т. 2. К., 1972; 
Історія Комуністичної партії Радянсь¬ 
кого Союзу, т. З, кн. 2. К., 1979. 

. П. П. Гудзенко. 
ДЕВ’ЯТИН П’ЯТИРГЧНИЙ 
ПЛАН — єдиний державний пер- 
елективний план розвитку нар. 
г-ва СРСР на 1971—75, розробле¬ 
ний на основі Директив XXIV 
з’їзду КПРС (1971) і затвердже¬ 
ний у тому самому році сесією 
Верховної Ради СРСР. Гол. завдан¬ 
ня п’ятирічки: забезпечити значне 
піднесення матеріального й куль¬ 
тур. рівня життя народу на основі 
високих темпів розвитку соціа¬ 
лістичного вироби., підвищення 
його ефективності та прискорення 
темпів зростання продуктивності 
праці. Див. П'ятирічні плани 
розвитку народного господарства 
СРСР. 
ДЕВ’ЯТЙНА — данини за феод.- 
кріпосницького ладу на Закарпат¬ 
ській Україні. 1)Д. велика — 
дев’ята частина врожаю зернових 
культур і винограду, яку щороку 
сплачували селяни-кріпаки помі¬ 
щикам понад панщину та ін. по¬ 
винності. Скасована селянською 
реформою 1848. 2) Д. м а л а — де¬ 
в’ята частина свійської худоби й 
меду, яку щороку понад панщину 
стягували поміщики з селян-кріпа- 
ків. Скасована королівським за¬ 
коном 1836 в зв’язку з піднесен¬ 
ням антифеод. сел. руху на За¬ 
карпатті в 30-х рр. 19 ст. 
ДЕВ’ЯТИХ Григорій Григорович 
(н. 1.ХИ 1918, с. Барановщина, 
тепер Нолінського р-ну Кіров, 
обл.)—рос. рад. хімік, акад. АН 
СРСР (з 1974). Член КПРС з 1947. 
Закінчив 1941 Горьковський ун-т. 
Зав. кафедрою (з 1955) неорганіч¬ 
ної хімії цього ун-ту, заступник 
директора (з 1969) Ін-ту хімії АН 
СРСР по наук, роботі (Горький). 
Осн. праці — в галузі розділення 
стабільних ізотопів, одержання 
й аналізу речовин особливої чи¬ 
стоти. Нагороджений 2 орденами 
Трудового Червоного Прапора, 
медалями. 

ДЕВ’ДТКОВ Микола Дмитрович 
[н. 29.ІІІ (11.ІУ) 1907, Вологда] — 
російський рад. фізик, акад. АН 
СРСР (з 1968), Герой Соціалістич¬ 
ної Праці (1969). Закінчив Ле- 
нінгр. політех. ін-т (1931). З 1954— 
наук, керівник відділу Ін-ту ра¬ 
діотехніки й електроніки АН СРСР, 
з 1960 — зав. кафедрою Моск. фі- 
зико-тех. ін-ту. Праці присвяче¬ 
ні вивченню газового розряду, 
створенню газорозрядних приладів 
для захисту ліній зв’язку від пе¬ 
ренапруг і акустичних ударів, роз¬ 
робці надвисокочастотних прила¬ 
дів дециметрового і сантиметрового 
діапазонів. Нагороджений 2 орде¬ 
нами Леніна, ін. орденами, меда¬ 
лями. Держ. премія СРСР, 1949; 
Ленінська премія, 1965. 
ДЕВ’ЯТНАДЦЯТИ Й З’ЇЗД 
КОМПАРТГЇ УКРАЇНИ — від¬ 
бувся 17—21.1 1956 в Києві 
напередодні Двадцятого з'їзду 
КПРС. У його роботі взяли участь 
859 делегатів з ухвальним і 60 — 
з дорадчим голосом, які представ¬ 
ляли 838 300 членів і 57 100 канди¬ 
датів у члени партії. Порядок 
денний: 1) Обговорення проекту 
ЦК КПРС «Директиви XX з’їзду 
КПРС по шостому п’ятирічному 
плану розвитку народного госпо¬ 
дарства СРСР на 1956—1960 ро¬ 
ки»; 2) Звіт ЦК КП України; 3) 
Звіт Ревізійної комісії КП Украї¬ 
ни; 4) Вибори керівних органів 
КП України. Делегати одностайно 
схвалили проект директив по 6-му 
п’ятирічному плану, в якому було 
визначено конкретні шляхи екон., 
соціального і культур, розвитку на¬ 
шої країни. В резолюції на звітну 
доповідь ЦК відзначалось, що під¬ 
вищення рівня парт, керівництва 
всіма галузями нар. г-ва сприяло 
розвиткові творчої активності тру¬ 
дящих, достроковому виконанню 
5-ї п’ятирічки (1951—55), насам¬ 
перед у важкій індустрії* В 1955 
валова продукція пром-сті збіль¬ 
шилася порівняно з 1950 на 91,4% 
(по СРСР на 85% ). Найшвидшими 
темпами розвивалися машинобу¬ 
дування, металург., хім., нафтова, 
газова пром-сть. Удвоє зросло 
виробництво електроенергії. Про¬ 
дуктивність праці в пром-сті під¬ 
вищилася в 1,5 раза. Велику ува¬ 
гу з’їзд приділив розвиткові с. г. 
Орг.-госп. зміцнення колгоспів, 
радгоспів і МТС та ін. заходи 
сприяли підвищенню врожайності 
культур, продуктивності тварин¬ 
ництва. Зріс добробут трудящих, 
було досягнуто нових успіхів у 
галузі нар. освіти, науки, л-ри 
й мистецтва. З’їзд піддав критиці 
серйозні недоліки в роботі окремих 
парт, і госп. органів. У резолюції 
з’їзду висувалося завдання пере¬ 
важного розвитку важкої пром-сті, 
прискорення впровадження нової 
техніки й технології, розширення 
спеціалізації й кооперування в 
пром-сті, підвищення продуктив¬ 
ності праці й якості продукції, до¬ 
биватися індустріалізації будів¬ 
ництва. Перед с. г. з’їзд поставив 
завдання всемірного розвитку зер¬ 
нового г-ва, дальшого підвищення 
врожайності всіх зернових куль¬ 
тур, значного збільшення валового 
збору тех. культур, поголів’я ху¬ 
доби і птиці, виробництва м’яса. 
Особливу увагу з’їзд приділив 

питанням внутріпарт. життя, вка¬ 
завши на необхідність якнайсуво¬ 
рішого дотримання ленінських 
норм партійного життя і прин¬ 
ципів колективності керівництва, 
докорінного поліпшення ідеоло¬ 
гічної роботи. З’їзд обрав ЦК 
Компартії України й Ревізійну 
комісію. 
Літ.: Комуністична партія України в 
резолюціях і рішеннях з’їздів, кон¬ 
ференцій і пленумів ЦК, т. 2. К., 
1977; Нариси історії Комуністичної 
партії України. К., 1977. 

Д. С. Шелест. 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТИ Й З’ЇЗД 
КПРС — відбувся 5—14.Х 1952 в 
Москві. В його роботі взяли 
участь 1192 делегати з ухвальним 
і 167 — з дорадчим голосом, які 
представляли 6 013 259 членів і 
868 886 кандидатів у члени партії. 
Порядок денний: 1) Звітна допо¬ 
відь ЦК ВКП(б); 2) Звітна допо¬ 
відь Центр, ревізійної комісії 
ВКП(б); 3) Директиви XIX з’їзду 
партії по п’ятому п’ятирічному 
плану розвитку СРСР на 1951 — 
55; 4) Зміни в Статуті ВКП(6); 
5) Вибори центр, органів партії. 
З’їзд підбив підсумки боротьби й 
перемог партії і рад. народу більш 
як за 13 років, визначив завдання 
в галузі зовн. і внутр. політики, 
схвалив політ, лінію й практичну 
діяльність ЦК партії. У Звітній 
доповіді ЦК відзначалося, що пе¬ 
ремога над фашист, агресорами 
зміцнила становище СРСР, поси¬ 
лила його міжнар. вплив і автори¬ 
тет. Докорінно змінилося спів¬ 
відношення сил на світовій арені 
на користь соціалізму. В ряді 
країн Центр, і Пд.-Сх. Європи 
утвердився нар.-демократичний 
лад. Соціалізм вийшов за межі 
однієї країни — почала склада¬ 
тися світова система соціалізму. 
З’їзд дав розгорнуту характери¬ 
стику розстановки класових сил 
на міжнар. арені, підкреслив зна¬ 
чення ленінського принципу мир¬ 
ного співіснування д-в з різним 
соціальним ладом. 
Післявоєнні роки були для СРСР 
періодом швидкої відбудови й 
дальшого розвитку нар. г-ва, під¬ 
несення матеріального добробуту 
й культур, рівня трудящих, даль¬ 
шого зміцнення морально-політ. 
єдності рад. суспільства і дружби 
народів СРСР. З’їзд затвердив 
Директиви по п’ятому п’ятирічно¬ 
му плану розвитку СРСР на 1951— 
55. Планом передбачалось підви¬ 
щення рівня пром. виробницт¬ 
ва, зокрема продукції машино¬ 
будування й металообробки по¬ 
тужності електростанцій. У сіль¬ 
ському господарстві ставилися 
завдання: піднести рівень механі¬ 
зації, підвищити врожайність, 
збільшити громадське поголів’я 
худоби при одночасному значному 
зростанні її продуктивності, збіль¬ 
шити валову й товарну продукцію 
землеробства і тваринництва. На¬ 
мічалося дальше підвищення ма¬ 
теріального й культур, рівня життя 
трудящих. З’їзд розглянув пи¬ 
тання парт, будівництва. Було 
прийнято рішення про перейме^ 
нування Всесоюзної Комуністичної 
партії (більшовиків) — ВКП(б) на 
Комуністичну партію Рад. Союзу 
(КПРС). У постанові з’їзду відмі- 
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чалося, що подвійна назва партії 
(«комуністична», «більшовицька») 
історично склалася в результаті 
боротьби з меншовиками і мала 
на меті відмежування від них. 
Оскільки меншовицька партія в 
СРСР давно зійшла з політ, сцени, 
подвійна назва партії втратила 
смисл, тим більше, що поняття 
«комуністична» найточніше пере¬ 
дає зміст завдань партії. XIX 
з’їзд прийняв новий Статут Ко¬ 
муністичної партії Радянського 
Союзу. В ньому було дано коротке 
визначення КПРС, вказано гол. 
завдання партії, повніше визна¬ 
чено обов’язки і права парт, 
орг-цій і всіх комуністів, встанов¬ 
лено нові строки скликання з’їздів 
партії і Пленумів ЦК. Політбюро 
ЦК партії було перетворено на 
Президію ЦК КПРС. Орг. робо¬ 
та ЦК виконавчого характеру зо¬ 
середжувалася в Секретаріаті 
ЦК КПРС. Комісію парт, контро¬ 
лю було реорганізовано в Комітет 
парт, контролю при ЦК КПРС. 
Скасовувалося скликання всесоюз¬ 
них парт. конференцій. З’їзд 
прийняв рішення про переробку 
Програми партії, обравши для цьо¬ 
го комісію. З’їзд обрав ЦК КПРС і 
Центр, ревізійну комісію. 
Літ.: Коммунистическая партия Со- 
ветского Союза в резолюциях и реше- 
ниях с-ьездов, конференций и плену- 
мов ЦК, т. 6. М., 1971; Історія Кому¬ 
ністичної партії Радянського Союзу. 
К., 1977. М. Г. Безпалко. 
ДЕГА (Ое§а5) Ілер-Жермен-Едгар 
(19.VII 1834, Париж — 27.ІХ 1917, 
там же) — французький живопи¬ 
сець, графік і скульптор. У 1855— 
56 навчався в Школі красних мис¬ 
тецтв у Парижі, 1854—59 жив в 
Італії, де вивчав мистецтво 15—16 
ст. У ранній період писав карти¬ 
ни на істор. теми («Сцена з війни 
в середні віки», 1865), реалістич¬ 
ні портрети («Портрет молодої 
жінки», 1867). З 1873 приєднався 
до імпресіонізму і став одним з 
найхарактерніших його представ¬ 
ників. Зображував буденні сцени 
з паризького життя («Абсент», 
1876; «Гладильниці», бл. 1884, та 
ін.). Багато картин присвятив 
балетові («Блакитні танцівниці»), 
скачкам («На скачках», 1877—78). 
Твори Д. відзначаються гостро ви¬ 
разним малюнком, майстерною 
композицією, вишуканим колори¬ 
том. Більшість із них зберігаєть¬ 
ся в Музеї імпресіонізму в Пари¬ 
жі, окремі — в музеях Рад. Союзу. 
Літ.: Зернов Б. А. Дега. 1834—1917. 
Альбом. Л — М., 1965. 
ДЕГАЗАЦІЯ (від де... і газ) — 1) У 
металургії — видаляння га¬ 
зів з рідкої сталі. До Д. вдаються 
тому, що розчинені в сталі гази, 
зумовлюючи поверхневі і внутр. 
дефекти металів, погіршують її 
фіз.-мех. властивості. Найефек¬ 
тивнішим способом Д. є вакууму¬ 
вання сталі перед розливанням 
її. Крім того, Д. відбувається в про¬ 
цесі плавки й розливання металу: 
при кипінні, перемішуванні, роз¬ 
кисленні металу і його відстою¬ 
ванні. Див. також Позапічна об¬ 
робка металів. 2) У гірничій 
справі — видаляння з підзем¬ 
них гірничих виробок рудникового 
газу або газоповітряної суміші. 
Здійснюється бурінням свердло¬ 
вин у розроблюваному масиві гір¬ 

ських порід, відсмоктуванням га¬ 
зу з високим вмістом метану з ви¬ 
роблених просторів тощо. Д. 
сприяє безпеці гірничих робіт, 
підвищенню продуктивності пра¬ 
ці. 3) У теплотехніці — 
те саме, що й деаерація води. 
4) У військовій спра- 
в і — заходи по ліквідації наслід¬ 
ків хім. нападу противника, що 
передбачають знешкодження голов¬ 
ним чином стійких отруйних речо¬ 
вин, якими були заражені місце¬ 
вість, оборонні споруди, бойова 
техніка, продукти, вода та ін. Най¬ 
важливіший спосіб Д.— нейтра¬ 
лізація дегазуючими речовинами, 
змивання стійких отруйних речо¬ 
вин органічними розчинами, ки¬ 
п’ятіння заражених предметів у 
воді. Для Д. застосовують різні 
спец, машини і прилади, поли¬ 
вальні машини, гідропульти тощо. 
ДЕГЄЙТЕР (Дежейтер; Це§еу- 
Ьег) П’єр (8.Х 1848, Гент, Бельгія— 
26. IX 1932, Сен-Дені, поблизу 
Парижа) — французький компо¬ 
зитор. Автор музики міжнар. про- 
лет. гімну «Інтернаціонале. Член 
Франц. компартії з 1920. Робітник- 
мебляр на підприємствах Лілля. 
Співав у хорі, вивчав теорію музи¬ 
ки, навчався гри на муз. інстру¬ 
ментах. Був хормейстером співаць¬ 
кого т-ва «Робітнича ліра», для 
якого 1888 написав «Інтернаціонал» 
(слова Е. Потье). З 1902 жив у 
Сен-Дені. Написав пісні: «Кому¬ 
нар», «Вперед, робітничий класе», 
«Пісня комуніста», «Серп і молот», 
«Тріумф російської революції» 
та ін. У 1928 відвідав СРСР. 
Літ.: Сохор А. Н. «Интернационал» и 
его авторьі. М., 1960. 
ДЕГЕЛЬМІНТИЗАЦІЯ (від де... 
і гельмінти) — комплекс терапев¬ 
тичних і профілактичних заходів, 
спрямованих на звільнення організ¬ 
му людини чи тварин від гельмін¬ 
тів, а також на запобігання за¬ 
брудненню зовн. середовища їхні¬ 
ми яйцями й личинками; частина 
девастації. Термін «дегельмінти¬ 
зація» вперше запропонував К. І. 
Скрябін 1925. Д. населення прова¬ 
диться амбулаторно або в гель¬ 
мінтологічних стаціонарах анти- 
гельмінтними препаратами. Ефек¬ 
тивність Д. залежить від того, як 
повно вона охоплює хворих. У 
тваринництві застосову¬ 
ють профілактичну Д., яку прово¬ 
дять планово, в певні строки, з 
метою оздоровлення тварин, лі¬ 
кувальну Д.— в разі виникнення 
хвороби, й діагностичну Д. Най¬ 
ефективніша Д. в період, коли 
гельмінти в організмі живителя 
ще не досягли статевої зрілості. 
ДЕГЕНЕРАЦІЯ (від лат. сіе^епе- 
го — вироджуюсь) — 1) Вироджен¬ 
ня, погіршання з покоління в поко¬ 
ління певних рис або властивостей 
організму. 2) В мікробіоло¬ 
гії — ослаблення життєздатності 
культури мікробів за несприятли¬ 
вих умов вирощування. 3) В мор¬ 
фології — процес атрофії й 
руйнування окремих клітин або ор¬ 
ганів у процесі їхнього індивідуаль¬ 
ного розвитку (напр., у пуголовка 
при перетворенні його на дорослу 
тварину зникають зябра і хвіст). 
4) В еволюційному вчен- 
н і розрізняють загальну та спеці¬ 
альну Д. (поняття запровадив 

О. М. Сєверцов). Загальна 
Д., або морфофізіол. регрес — 
один із напрямів еволюційного 
процесу, пов’язаний з повною або 
частковою редукцією одних органів 
чи систем (напр., центральної 
нервової системи) та прогресивним 
розвитком інших (напр., органів 
статевої системи); призводить до 
спрощення організму як єдиного 
цілого. Спеціальна Д.— ре¬ 
дукція в процесі еволюційного 
розвитку органів, що були нормаль¬ 
но розвинені у предків (напр., 
кінцівки у безногих ящірок); при 
цьому будова організму як єди¬ 
ного цілого не спрощується. 4) У 
патології термін «дегенера¬ 
ція» запропонував Р. Вірхов, який 
припускав можливість «перерод¬ 
ження» клітин. 
ДЕГІДРОГЕНАЗИ (від де... і лат. 
ЬусІго§епіиш — водень) — фер¬ 
менти, що каталізують відщеп¬ 
лення водню від органічних речо¬ 
вин (субстрат) і перенесення їх на 
іншу речовину (акцептор) в окис¬ 
лювально-відновних реакціях. 
Цією речовиною є нікотинамідаде- 
ніндинуклеотид (НАД), ніко- 
тинамідаденіндинуклеотидфосфат 
(НАДФ) або флавінаденіндинук- 
леотид (ФАД). Таким чином, Д. 
являють собою двокомпонентні си¬ 
стеми, що складаються з фермент¬ 
ного білка — апоферменту (апо- 
дегідрогеназа) і коферменту 
(НАД, НАДФ, ФАД). Під час 
дегідрогеназної реакції НАД і 
НАДФ відновлюються. Далі 
НАДН (відновлений НАД) окис¬ 
люється в дихальному ланцюгу 
(див. Дихання), а НАДФН (від¬ 
новлений НАДФ) використовуєть¬ 
ся в синтезі жирних кислот, сте¬ 
роїдних гормонів і фіксації СОа. 
Усі відомі Д. поділяють на дві 
основні групи: анаеробні, де ак¬ 
цептором водню є та чи ін. сполука, 
але не кисень, та аеробні, які пере¬ 
носять водень безпосередньо на 
молекулярний кисень з утворен¬ 
ням перекису водню. Беручи участь 
у первісних реакціях біол. окис¬ 
лення, Д. відіграють велику роль 
в трикарбонових кислот циклі, 
пентозофосфатному циклі та глі¬ 
колізі. А. Г. Халмурадов. 
ДЕГІДРОГЕНІЗАЦІЯ — відщеп- 
лення водню від молекули хіміч¬ 
ної сполуки. Див. Гідрогенізація. 
ДЕ ГОЛЛЬ — франц. політ., держ. 
і військ, діяч. Див. Голль Шарль де. 
ДЕГРАДАЦІЯ (лат. сІедгасіаНо — 
зниження) — поступовий занепад 
якої-небудь якості, зміна того чи 
ін. процесу, явища в бік погір¬ 
шання, втрата притаманних вла¬ 
стивостей. 
ДЕГРАДАЦІЯ в біології — 
спрощення будови й функцій ор¬ 
ганізмів внаслідок зміни умов 
існування (перехід від рухомого 
способу життя до нерухомого або 
від вільного до паразитичного). 
При спрощенні організму на кін¬ 
цевих стадіях його розвитку по¬ 
рівняно з початковими Д. наз. 
онтогенетичною; якщо ж 
спрощується будова нащадків по¬ 
рівняно з предками — філоге¬ 
нетичною. Див. також Деге¬ 
нерація. 
ДЕГРАДАЦІЯ ГРУНТУ—про; 
цес, що призводить до часткової 
втрати грунтом нагромаджених 

ДЕГРАДАЦІЯ 
ГРУНТУ 

М. Д. Дев’ятков. 

П. Дегейтер. 
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3. М. Дегтярьова. 

В. Й. Дедюшко. 

раніше органічних речовин, обмін¬ 
них лужно-земельних катіонів і 
мулистих фракцій. В термін «де¬ 
градація грунту» раніше вклада¬ 
лось поняття про опідзолювання 
чорноземів під впливом лісів, що 
росли на цих грунтах («деградова- 
ні чорноземи»). В су час. класифі¬ 
кації грунтів замість колишніх 
«деградованих чорноземів» виді¬ 
ляють чорноземи опідзолені. Д. г. 
починається в нижній частині гу¬ 
мусового горизонту грунту Й ПІД 
ним — в ілювіальному горизонті. 
Характерною ознакою Д. г. є поя¬ 
ва т. з. кремнеземистої присипки, 
що властиво опідзолюванню чор¬ 
ноземів. Однак на цій стадії Д. г. 
опідзолені чорноземи (поширені в 
основному на орних землях і під 
широколистяними трав’янистими 
лісами передгір’я Зх. Передкав- 
каззя і в лісостепових р-нах Мол¬ 
давії; трапляються й на Україні) 
залишаються досить родючими, як 
і типові чорноземи. 
ДЕГТЯР Рита Григорівна (н. 10. 
XII 1918, Київ) — український 
рад. біохімік, доктор біол. наук. 
У 1943 закінчила Об'єднаний укр. 
держ. ун-т (м. Кзил-Орда, Каз. 
РСР). З 1945— співробітник Ін-ту 
біохімії АН УРСР. Праці присвя¬ 
чені розробці методів виділення, 
очищення й кристалізації фермен¬ 
тів, вивченню їхніх властивостей 
і структури. Цими методами одер¬ 
жують очищені препарати глюко¬ 
зооксидази і каталази в пром. ви¬ 
роби. Держ. премія УРСР, 1978. 
ДЕГТЯРЬбВ Василь Олексійович 
[21.XII 1879 (2.1 1880), Тула — 16.1 
1949, Москва] — рад. конструктор 
стрілецької зброї, генерал-майор 
інженерно-арт. служби (1940), 
доктор технічних наук (1940), Ге¬ 
рой Соціалістичної Праці (1940). 
Член Комуністичної партії з 
1941. В 1918 очолював дослідну 
майстерню збройового з-ду, з 1931— 
нач. проектного конструкторсько¬ 
го бюро автом. стрілецької зброї. 
В 20—30-х рр. сконструював руч¬ 
ний, авіац., танк, і великокалібер¬ 
ний кулемети, пістолет-куле- 
мет, прийняті на озброєння Рад. 
Армії. Під час Великої Вітчизн. 
війни 1941—45 створив проти¬ 
танкову рушницю й новий руч¬ 
ний кулемет. Нагороджений З 
орденами Леніна, орденом Тру¬ 
дового Червоного Прапора, ін. 
орденами, медалями. Держ. пре¬ 
мія СРСР, 1941, 1942, 1944 і 
1949 (посмертно). 
ДЕГТЯРЬ(ЗВА Зінаїда Миколаїв¬ 
на (н. ЗО.Х 1927, Одеса) — російсь¬ 
ка рад. актриса, нар. арт. УРСР 
(з 1968). Після закінчення Одес. 
муз. уч-ща дебютувала в Львів, 
театрі муз. комедії; з 1954 — у 
Львівському рос. театрі Рад. Армії. 
Ролі: Надія (« Останні» Горько- 
го), Юлія Тугіна («Остання жерт¬ 
ва» О. Островського), Марія 
(« Марія» Салинського), Ханума 
(однойменна комедія Цагарелі), 
Комариха («Весілля в Малинівці» 
Юхвіда), Еліза Дулітл («Піг- 
маліон» Шоу). Знімалася в кіно 
(фільми «Явдоха Павлівна», «Сол¬ 
датка», «За твою долю»). 

Т. О. Степанчикова. 
ДЕГУСТАЦІЯ (лат. сІе^изіаНо — 
куштування) — оцінювання якос¬ 
ті продуктів на основі зорових, 

смакових і нюхових відчуттів. Осо¬ 
бливе значення має у виноробст¬ 
ві: дегустацією визначають прозо¬ 
рість, колір, пахощі (букет) і смак 
вина та різницю між марочним і 
ординарним вином, яку не можна 
встановити хіміко-аналітичним 
методом. При Д. чаю оцінюють 
зовн. вигляд сухого продукту, за¬ 
барвлення (колер), аромат і смак 
настою, вигляд розвареного чайно¬ 
го листя. В тютюні визначають 
аромат, смак і міцність, наявність 
маслянистих речовин у тютюн, димі. 
Д ЕДАл (АаібаХоб) — у грецькій 
міфології славетний скульптор і 
будівничий. Винахідник різних 
буд. інструментів. Збудував на 
о. Кріт лабіринт. Дав Аріадні 
клубок ниток, за допомогою якого 
Тесей вибрався з лабіринту. Щоб 
утекти від крітського царя Міноса, 
Д. зробив собі й синові Ікару кри¬ 
ла з пір’я, скріпленого воском, 
і вони полетіли над морем. І кар 
загинув, а Д. утік у Сіцілію. В мі¬ 
фі про Д. відобразилася мрія лю¬ 
дей про опанування повітряного 
простору. Іл. див. до ст. Ікар. 
ДЕДВЕЙТ (англ. беаб ^еі§Ьі) — 
повна вантажопідйомність судна 
(сумарна ваА вантажу, пасажирів, 
екіпажу, палива тощо). 
ДбДЕКІНД (Иебекіпб) Ріхард- 
Юліус-Вільгельм (6.Х 1831, Браун¬ 
швейг— 12.11 1916, там же) — 
німецький математик, член Бер¬ 
лін. АН (з 1880). Навчався у К.-Ф. 
Гаусса і П. Діріхле в Геттінгенсь- 
кому ун-ті. Створив ряд заг. кон¬ 
цепцій сучас. алгебри, зокрема 
ввів поняття кільця й (незалежно 
від Є. І. Золотарьова) дав сучас. 
заг. визначення ідеалу в матема¬ 
тиці. Д. відомий і як автор однієї 
з перших систем обгрунтування 
теорії, дійсних чисел. 
ДЕДУКЦІЯ (лат. бебисПо — ви¬ 
ведення) — форма достовірного 
умовиводу окремого положення з 
загальних. Звичайно Д. проти¬ 
ставляється індукції, яка пов’я¬ 
зана з узагальненням окремого та 
ймовірного підтвердження гіпо¬ 
тез. Важливою передумовою Д. 
в практиці пізнання є зведення 
конкретних задач до загальних й 
перехід від розв’язання задачі в 
заг. вигляді до окремих її варіан¬ 
тів. Простим випадком подібного 
зведення задач є побудована Арі- 
стотелем перша теорія Д., за якою 
доказ істинності твердження про 
окремий елемент класу здійсню¬ 
ється на основі того, що відомо 
про всі елементи класу. Методом 
Д. будуються наук, теорії (перед¬ 
усім математичні), якщо задача 
доведення положень теорії зводить¬ 
ся чітко визначеним способом до 
аналізу істинності невеликого чис¬ 
ла вихідних положень і надійності 
правил виведення. Д. та індукція 
як рух пізнання від загального до 
окремого і навпаки діалектично 
взаємопов’язані. М. В. Попович. 
Д Е Д Й> ЛІН Олександр Васильо¬ 
вич [3 (15). VIII 1866, с. Срібне, 
тепер Срібнянського р-ну Черніг. 
обл.— 16.Х 1924, Харків] — укра¬ 
їнський мікробіолог-епізоотолог, 
професор. У 1892 закінчив Харків, 
вет. ін-т, у якому з 1906 завідував 
кафедрою бактеріології. Організа¬ 
тор вет. служби на Україні; ди¬ 
ректор (з 1921) Ін-ту наукової і 

практичної ветеринарії (тепер Укр. 
н.-д. ін-т експеримент, ветерина¬ 
рії). Редактор (1922—24) журналу 
«Ветеринарное дело». Наук, пра¬ 
ці присвячені вивченню хвороб с.-г. 
тварин (ящур, сап, туберкульоз, 
сибірка, чума), заходів боротьби 
з ними, питанням розвитку хо¬ 
лодильної справи тощо. 
ДЕДіЬШКО Володимир Йосипо¬ 
вич [1 (14).II 1905, Мінськ — ЗО.ІІІ 
1973, там же] — білоруський рад. 
актор, нар. арт. СРСР (з 1971). 
Член КПРС з 1948. Сценічну ді¬ 
яльність почав 1923 в 3-му Білорус, 
театрі, з 1937 — в Білорус, театрі 
ім. Я. Купали (Мінськ). Ролі: 
Крушина («Костянтин Заслонов» 
Мовзона), Питльований («Співа¬ 
ють жайворонки» Крапиви), Моць- 
кін («Вибачайте, коли ласка!» Ма- 
кайонка), Гай («Мій брат» По- 
годіна), Мєстний, Вакуленко 
(«Фронт», «Калиновий гай» Кор¬ 
нійчука), Президент («Підступ¬ 
ність і кохання» Шіллера). Знімав¬ 
ся в кіно. Нагороджений орденом 
Леніна, медалями. Держ. премія 
СРСР, 1952. 
ДЕДЬК(3 (Детько, Дятько) Дмит¬ 
ро (р. н. невід.— бл. 1349) — га¬ 
лицький боярин. У 40-х рр. 14 ст. 
очолював боярський уряд Галиць¬ 
кого князівства, яке за правлін¬ 
ня Д. зберігало незалежність, від¬ 
било напади Угорщини, Польщі 
й татар. Після смерті Д. польс. 
король Казимир III, заручившись 
нейтралітетом татар, 1349 загар¬ 
бав Галицьке князівство. 
ДЄЖЕ (Иегзб) Ласло (н. 26.X 1927, 
с. Буді, тепер УНР) — угорський 
мовознавець. Закінчив Будапешт¬ 
ський ун-т (1952). Професор Деб- 
реценського ун-ту (з 1972). Автор 
праць з слов., заг. і прикладного 
мовознавства: «Типологічні дос¬ 
лідження з старосербськохорватсь- 
кого синтаксису» (1968), «Вступ до 
синтаксичної типології» (1971) та 
ін. Йому належать і монографії з 
історії укр. мови: «Пам’ятки діло¬ 
вої писемності Закарпаття», «Мате¬ 
ріали до словника закарпатської 
літератури 16—17 ст.» (обидві — 
1965), «Нариси з історії закарпат¬ 
ських говорів» (1967). 

А. М. Залеський. 
ДЕЖНЬбВ (Дежнєв) Семен Івано¬ 
вич (бл. 1605 — 1673, Москва) 
— російський землепроходець і 
мореплавець. Служив у козачих 
полках у Тобольську, Єнісейську, 
Якутську. В 1640—42 брав участь 
поході на ріки Яну та Індіггрку. 
азом з М. Стадухіним спустився 

по р. Індігірці до Пн. Льодовитого 
ок., а влітку 1643 досяг гирла р. 
Колими. В 1648 разом з торг.- 
лром. експедицією вперше обігнув 
Чукотський п-ів протокою між 
Азією й Америкою, досяг крайньої 
сх. точки Азії й фактично відкрив 
Берінгову протоку. Ім’ям Д. наз¬ 
вано мис на Пн. Сх. Азії, хребет 
на Чукотці, бухту на зх. узбе¬ 
режжі Берінгового моря. 
ДЕЖНЬбВА МИС — крайня сх. 
точка Азії, на Чукотському п-ові 
(66°05' пн. широти та 169с40' зх. 
довготи). Вис. до 741 м. Круто 
обривається до моря. Поблизу Д.м. 
— населений пункт Уелен. Мис 
названо на честь С. І. Дежньова. 
ДЕЗ... (франц. без..., без...) — 
префікс в іншомовних словах, 
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який означає видалення, знищен¬ 
ня, усунення, відсутність (дезак¬ 
тивація, дезодорація, дезинте- 
гратор), а також спотворення, 
розладнання (дезинформація, де¬ 
зорганізація ). 
ДЕЗАВУЮВАННЯ (від франц. 
сіезауоиег — відмовлятися, зрі¬ 
катися) в міжнародному 
праві — акт уряду або іншого 
компетентного органу держави, 
яким заявляється, що дипломатич¬ 
ний представник чи ін. офіційний 
уповноважений діяв, не маючи на 
це належного доручення, або пе¬ 
ревищив свої повноваження. Д. 
звичайно тягне за собою відкли¬ 
кання дезавуйованої особи. 
ДЕЗАКТИВАЦІЯ (від дез... і 
лат. ас£іуіі5 — діяльний, дійо¬ 
вий) — видалення радіоактивних 
речовин з одягу, зброї, техніки, 
споруд, поверхні місцевості, про¬ 
дуктів харчування й води, зара¬ 
жених унаслідок атомного нападу. 
Ступінь зараження визначається 
дозиметричними приладами. Д. 
провадять спец. тех. і мех. засо¬ 
бами, багаторазовим обтиранням 
поверхні речей мокрим ганчір’ям, 
клоччям, снігом, а також змиван¬ 
ням водою, гасом, дезактивуючи¬ 
ми розчинами та ін. рідинами. Д. 
місцевості полягає в знятті шару 
грунту не менше як 5 см і снігу до 
10—20 см. Д. здійснюється сила¬ 
ми військ і населення за розпоря¬ 
дженням військ, командування й 
органів цивільної оборони. Див. За¬ 
хист від зброї масового ураження. 
ДЕЗАМГ (Цегашу) Теодор (4.III 
1803, Люсон — 24.VII 1850, там 
же) — французький комуніст-уто- 
піст, учасник революції 1848. Вхо¬ 
див до складу таємних революц. 
т-в<Пори року», <Робітники-егалі- 
тарії» та ін. Був послідовником 
Мореллі, Г. Бабефа, Ф.-М.-И1. 
Фур’є. Шляхом до створення ко¬ 
муністичного суспільства Д. вважав 
революцію, здійснювану урядом 
революц. диктатури. Проте Д. не 
розумів істор. ролі пролетаріату, 
хоч і надавав великого значення 
його активності. За філос. погляда¬ 
ми Д.— матеріаліст і атеїст, послі¬ 
довник К.-А. Гельвеція. 
Осн. твір Д.— <Кодекс спільності» 
(1842), в якому він пропагував три 
принципи комуністичного ладу: 
«спільна власність, спільна праця, 
спільне виховання». 
Те.: Рос. перекл.— Кодекс общ- 
ности. М., 1956. 

ДЕЗАМІНАЗИ — група фермен¬ 
тів, що каталізують гідролітичне 
відщеплення (дезамінування) амі¬ 
ногрупи (№І2) від органічних азо¬ 
товмісних сполук. Має виражену 
специфічну дію. Найпоширеніши¬ 
ми в живій природі є глютаміназа 
й дезаміназа аденілової кислоти. 
Рідше трапляється гуаназа, що 
прискорює дезамінування гуані¬ 
ну. Д. відіграють значну роль в 
азотистому обміні. Визначення 
їхньої активності в організмі люди¬ 
ни має діагностичне значення. 

ДЕЗАМІНУВАННЯ — процес від¬ 
щеплення аміногрупи (МН2) від ор- 
ганічних сполук; супроводиться за¬ 
міщенням іншою групою (напр., 
Н, ОН, КО) або утворенням под¬ 
війного зв'язку. Широко застоссь 
вується в органічному синтезі й 

відіграє важливу роль у процесах 
життєдіяльності тварин, рослин і 
мікроорганізмів, де є одним з ос¬ 
новних етапів обміну азотистих 
сполук — амінокислот, амінів, 
нуклеотидів, нуклеозидів тощо. 
Біохім. Д. відбувається за участю 
специфічних ферментів. Розрізня¬ 
ють кілька типів Д. О к и с н е Д. 
амінокислот є основним шляхом 
розкладу їх у тваринному організ¬ 
мі. Приводить до утворення від¬ 
повідних кетокислот замість від¬ 
щепленої аміногрупи. Процес про¬ 
ходить за участю ферментів окси- 
даз амінокислот. Окисним шляхом 
дезамінуються й аміни, що утво¬ 
рюються в організмі при декарбок- 
силюванні амінокислот. Значна 
частина цих амінів токсична і 
Д. має важливе значення для зне¬ 
шкодження цієї токсичності. Д. 
амінів каталізується аміноокси- 
дазами. Відновне Д. відбува¬ 
ється шляхом окислювально-від¬ 
новних реакцій між двома аміно¬ 
кислотами, внаслідок чого обид¬ 
ві амінокислоти дезамінуються 
(напр., реакція між аланіном і 
гліцином). 
При внутрішньомоле- 
кулярному Д. утворюються 
ненасичені к-ти. Ці реакції мають 
місце при Д. ряду амінокислот 
(напр., аспарагінової к-ти у рослин 
і деяких бактерій; гістидину в 
печінці людини). При г і д р о л і - 
тичному Д. утворюються а-ок- 
сикислоти. Цим шляхом деза¬ 
мінуються пуринові основи й пі- 
римідинові основи в плісеневих 
грибів, деяких бактерій і тварин¬ 
них тканинах. н. О. Семенова. 
ДЕЗАРГ (Ое$аг8ие5) Жерар (1593, 
Ліон — 1662, там же, за ін. дани¬ 
ми— 1591—1661) — французький 
математик, один із засновників 
проективної й нарисної геометрії. 
У своїх працях застосовував пер¬ 
спективне зображення фігур. Пер¬ 
ший запровадив нескінченно від¬ 
далені елементи; розглянув ін¬ 
волюцію пар точок, інволюцію 4 
точок або прямих. Д. довів одну з 
осн. теорем проективної геометрії 
(Дезарга теорема). 
ДЕЗАРГА ТЕОРЕМА — теорема 
проективної геометрії: для то¬ 
го, щоб відповідні сторони трикут¬ 
ників АХВХСХ і А2В2С2 перетина¬ 
лись у точках А, В і С, які лежать 
на одній прямій, необхідно і до¬ 
статньо, щоб їхні відповідні вер¬ 
шини лежали на прямих, що ма¬ 
ють спільну точку (Ц, мал.). Вста¬ 
новив Ж. Дезарг. У проективному 
просторі Д. т. є наслідком т. з. 
аксіом зв’язку, які стосуються 
взаємної належності точок, пря¬ 
мих і нлощин. Але на проективній 
площині, як довів Д. Гільберт, 
вона не випливає з плоских аксі¬ 
ом зв’язку. Так, на окремій евклі- 
довій площині, доповненій нескін¬ 
ченно віддаленими елементами, 
її доведення опирається ще й на від¬ 
ношення конгруентності, якого не¬ 
має в проективній геометрії. Тому 
при аксіоматичній побудові (див. 
Аксіоматичний метод) плоскої 
проективної геометрії Д. т. прий¬ 
мають за аксіому. Зміст Д. т. в 
елементарній геометрії усклад¬ 
нюється через наявність у ній па¬ 
ралельних прямих. 

А. Г. Медяник. 

ДЕЗЕРТЙР (франц. сіезегіеиг, від 
лат. сіезегіог — утікач, зрадник) — 
1) Особа, яка самочинно залишила 
свою військ, частину або ухиля¬ 
ється від призову на військову 
службу. 2) Переносно — особа, 
яка ухиляється від виконання свого 
громадян, або громад, обов’язку, 
залишила доручений їй пост. 

ДЕЗЕРТИРСТВО — один із зло¬ 
чинних видів ухиляння від вій¬ 
ськової служби, характерний для 
армій експлуататорських держав. 
За рад. правом — один з тяжких 
військових злочинів, який поля¬ 
гає в ухилянні громадянина від 
його конституційного обов’язку 
нести службу в рядах Збройних 
Сил СРСР. Д. є самовільне зали¬ 
шення військовослужбовцем війсь¬ 
кової частини або місця служби 
з метою ухилитися від військ, 
служби, а також нез’явлення з тією 
самою метою на службу при при¬ 
значенні, переведенні, з відряджен¬ 
ня, з відпустки або лікувального 
закладу. Закон про кримінальну 
відповідальність за військ, зло¬ 
чини 1958 (в УРСР — ст. 241 
КК УРСР) передбачає для винних 
у Д. позбавлення волі на строк 
від 3 до 7 років. Д., вчинене у 
воєнний час, карається смертною 
карою або позбавленням волі на 
строк від 5 до 10 років. 
ДЕЗИНВАЗІЯ (від дез... і лат. 
іпуазіо — напад) — знищення у 
зовн. середовищі зародкових і ли¬ 
чинкових форм збудників інва¬ 
зійних хвороб. Д. провадять меха¬ 
нічним (видалення інвазійного 
начала мех. очищенням), фізич¬ 
ним (сонячне проміння, висо¬ 
кі або низькі т-ри, висушування) 
й хімічним (застосування хім. ре¬ 
човин) способами. Здебільшого ці 
способи застосовують у комплексі, 
що дає найбільший ефект. При ви¬ 
борі способів Д. враховують стро¬ 
ки дозрівання яєць гельмінтів та 
ін. паразитів, виходу з них ли¬ 
чинок, час перебування їх у зовн. 
середовищі, в проміжному або до¬ 
датковому живителі, опірність 
яєць і личинок гельмінтів і цист 
найпростіших до фіз. і хім. впли¬ 
вів. 
ДЕЗИНСЄКЦІЯ (від дез... і лат. 
іпзесіит — комаха) — сукупність 
заходів боротьби з шкідливими 
членистоногими. Д. розробляє за¬ 
соби знищення членистоногих (клі¬ 
щів, вошей, мух, комарів, москі¬ 
тів тощо) — переносників збудни¬ 
ків ряду інфекційних та інвазій¬ 
них хвороб людини і тварин, а 
також тих членистоногих (клопи, 
таргани, міль та ін.), що є показ¬ 
никами забруднення приміщень. 
Термін < дезинсекція» вперше за¬ 
пропонував 1910 М. Ф. Гамалія. 
Розрізняють Д. медичну, ветери¬ 
нарну й сільськогосподарську. За 
характером дії Д. поділяють на 
профілактичну й винищувальну. 
До заходів профілактич¬ 
ної Д. належать: додержання 
правил особистої гігієни, своєчас¬ 
не вивезення або знищення сміття, 
гідротех. і меліоративні роботи, 
що запобігають розмноженню ко¬ 
марів тощо. Заходи винищу- 
в а л ь н о ї Д. поділяють на мех., 
фіз., хім. і біологічні. Найширше 
застосовують хім. засоби (у т. ч. 

ДЕЗИНСЕКЦІЯ 

Дезарга теорема 
про трикутники. 
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ДЕЗИНТЕГРАТОР 

Дезинтегратор: 
1 — завантажувальна 
воронка; 2 — ротор 
з пальцями; З — вал 

Дезоксирибоза. 

інсектициди), що поділяються на 
контактні (діють через покриви 
тіла — ДДТ, хлорофос, трихло- 
фос та ін.), кишкові (борна к-та, 
бура, бутадіон тощо) й дихальні 
(фуміганти — окис етилену, си¬ 
нильна к-та тощо). Як біол. аген¬ 
ти використовуються природні 
вороги членистоногих: патогенні 
мікроорганізми, гельмінти, ві¬ 
руси та ін., як фіз.— високі або 
(рідше) низькі температури. 
Літ.: Руксшодство по борьбе с насеко- 
мьіми и клещами — переносчиками 
іюзбудитслей болезней человека. М., 
1972. 
ДЕЗИНТЕГРАТОР (від дез... і 
лат. іп!е§ег — цілий) — 1) Маши¬ 
на, якою подрібнюють крихкі не 
дуже тверді матеріали. Осн. ча¬ 
стинами Д. (мал.) є два ротори, 
змонтовані на співвісних валах. 
На дисках роторів, що обертаються 
в протилежних напрямах, розмі¬ 
щено по концентричних колах 2— 
4 ряди циліндричних пальців 
(бил). Подрібнюваний матеріал 
(крупністю 60—90 мм), що надхо¬ 
дить у центральну частину ротора, 
при його обертанні відкидається 
від центра і подрібнюється (до 
0,1—0,5 мм) ударами пальців. За 
допомогою Д. подрібнюють корис¬ 
ні копалини (вугілля, гіпс, торф 
тощо), продукти хім. пром-сті 
(напр., гуму, пігменти), деревину 
та ін. 2) Апарат, яким очищають 
промислові гази (напр., домен¬ 
ний) від дрібних твердих або рід¬ 
ких частинок. 
дезинтоксикАція (від дез... 
та інтоксикація) — комплекс реа¬ 
кцій організму, спрямованих на 
зменшення біологічної активності 
й концентрації отрут, а також на 
нормалізацію порушених ними 
структур і функцій. Осн. механіз¬ 
мами Д. є знешкодження отрут 
шляхом метаболізму (включення 
їх в окислювальні, відновлюваль- 
ні, гідролітичні та ін. реакції ор¬ 
ганізму), фіксація (переважно 
шляхом сполучення отрут з ком¬ 
понентами тканин — білками сиро¬ 
ватки крові, ліпідами жирової 
тканини та ін. без зміни хім. бу¬ 
дови отруйних речовин), приско¬ 
рення виділення отрут і їхніх 
метаболітів гол. чин. через нирки, 
легені й екскреторні залози. Сту¬ 
пінь і швидкість виділення зале¬ 
жать в осн. від фіз.-хім. особли¬ 
востей виділюваних речовин і ме¬ 
таболітів. 
ДЕЗИНФЄКЦІЯ (від дез... та ін¬ 
фекція) — розділ епідеміології, що 
вивчає і розробляє засоби й спо¬ 
соби знищування збудників ін¬ 
фекційних хвороб та переносників 
їх. У вузькому розумінні — знищу¬ 
вання збудників заразних хвороб 
у навколишньому середовищі. Роз¬ 
виток Д. в Росії почався напри¬ 
кінці 19 ст., коли в Одесі, Петер¬ 
бурзі і Москві з’явились перші 
дезинфекційні камери. В СРСР 
провідною установою в галузі Д. 
є Центр, н.-д. дезинфекційний ін-т. 
Розрізняють Д. профілактичну (за¬ 
побіжну) і Д. в епідемічному вог¬ 
нищі, яка в свою чергу поділяється 
на поточну і заключну. Профі¬ 
лактичну Д. провадять у 
громадських місцях (метро, вок¬ 
залах, дитячих установах тощо) 
незалежно від наявності інфек¬ 

ційних захворювань; поточ¬ 
ну — багаторазово при наяв¬ 
ності в житлі хворого або ба¬ 
цилоносія; заключну — одно¬ 
разово, після госпіталізації, виду¬ 
жання або смерті хворого. Для про¬ 
ведення Д. використовують біол. 
(див. Біологічне очищення стіч¬ 
них вод), фіз. (спалювання сміт¬ 
тя, кип’ятіння води, застосування 
дезинфекційних камер та ін.) і 
хім. засоби (розчин хлорного вап¬ 
на, каустичної соди тощо). Існу¬ 
ють спец, служби Д.— санітар¬ 
но-епідеміологічні станції. Д. ве¬ 
теринарна також буває про¬ 
філактичною, поточною і заключ¬ 
ною (перед зняттям карантину). 
Після мех. очищення знезаражу¬ 
ють хім. засобами всі тваринниць¬ 
кі приміщення, їхнє обладнання, 
предмети догляду, гній, транс¬ 
портні засоби, вигули, територію 
навколо ферм, ізолятори, всю на¬ 
громаджену сировину тваринного 
походження, холодильники, м’я¬ 
сокомбінати тощо. 
Літ.: Цетлин В. М., Вилькович В. А. 
Физико-химические фактори дезин- 
фекции. М., 1969; Вашков В. И. Сред- 
ства и методи стеріїлизации, применя- 
емьіе в медицине. М., 1973. 
ДЕЗИНФІКУЮЧІ ЗАСОБИ — 
фізичні та хімічні засоби, що їх 
застосовують для знищування в 
зовнішньому середовищі збудни¬ 
ків інфекційних хвороб людини, 
тварин і рослин. До фіз. Д. з. 
відносять: кип’ятіння, обробку 
водяною парою г прожарювання, 
висушування, дію струмами висо¬ 
кої частоти, ультрафіолетовим про¬ 
мінням та ін. До хім. Д. з. відно¬ 
сять: антисептичні засоби, най¬ 
поширенішими з яких є хлорак- 
тивні речовини, похідні фенолу, 
формалін, перекис водню, мар¬ 
ганцевокислий калій та ін. Див. 
також Дезинфекція. 
ДЕЗОДОРАЦІЯ (від дез... і лат. 
осіогаьіо — запах) — сукупність 
заходів, спрямованих на усунення 
неприємних запахів, що утворю¬ 
ються від гниття органічних суб¬ 
стратів — харчових продуктів, ви¬ 
порожнень людини і тварин, тру¬ 
пів та ін. Усунення смороду дося¬ 
гається належним санітарним 
утриманням приміщень, місць зо¬ 
середження покидьків і нечистот. 
Такі місця засипають землею, 
торфом, золою (абсорбція смер¬ 
дючих газів), обробляють дезодо- 
ратами — хлорним чи негашеним 
вапном, 5%-ним розчином мідно¬ 
го купоросу тощо. Д. слід відріз¬ 
няти від маскування неприємних 
запахів за допомогою ароматич¬ 
них речовин. 
ДЕЗОКСИ КОРТИ КОСТЕР0Н, 
ДОК, С21Н30Оз — біологічно ак¬ 
тивний стероїд. Мол. м. 330,45. 
Утворюється в надниркових зало¬ 
зах хребетних тварин як проміжна 
сполука при біосинтезі кортико- 
стерону (див. Кортикостероїди) 
і альдостерону. Д. та його синте¬ 
тичні препарати (Д. -ацетат, Д.-три- 
метилацетат) впливають на вод¬ 
но-сольовий обмін в організмі: 
затримують іони натрію і воду, 
посилюють виділення іонів калію, 
підтримують судинний тонус. Д. 
застосовується для лікування не¬ 
достатності кори надниркових за¬ 
лоз, міастенії, гіпохлоремії. Під¬ 
вищена продукція Д. в організмі 

або введення його у великих дозах 
може спричинити набряки, арте¬ 
ріальну гіпертонію, запалення 
суглобів, ураження нирок. 

О. Г. Рєзников. 

ДЕЗОКСИРИБОЗА — вуглевод, 
що належить до дезоксисахарів; 
входить до складу дезоксирибо¬ 
нуклеїнової кислоти. Кристаліч¬ 
на речовина з мол. м. 134,1. 
ДЕЗОКСИ РИ БОНУ КЛЕАЗИ, 
ДНК-ази — група ферментів, що 
каталізують гідролітичне розщеп¬ 
лення дезоксирибонуклеїнової кис¬ 
лоти (ДНК). Належать до класу 
гідролаз. Є в усіх клітинах живих 
організмів. Д. різняться за опти¬ 
мальною реакцією середовища 
(рН), специфічністю розщеплюва¬ 
ного зв’язку, глибиною гідролізу. 
Кінцевим продуктом розщеплен¬ 
ня ДНК можуть бути великі фраг¬ 
менти молекули і окремі нуклео- 
тиди. Найкраще вивчено Д. з під¬ 
шлункової залози. Цей фермент 
перетворює ДНК харчових продук¬ 
тів на легко всмоктувані кишечни¬ 
ком нуклеотиди. Крім катаболіч- 
них (див. Катаболізм) функцій, 
Д. беруть участь у процесах ре¬ 
плікації і репарації (процесі від¬ 
новлювання ушкодженої структу¬ 
ри ДНК). О. М. Платонов. 

ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕЇНОВА 
КИСЛОТА, ДНК — складна ви- 
сокомолекулярна біологічно ак¬ 
тивна сполука, що є носієм ге¬ 
нетичної інформації всіх тварин¬ 
них і рослинних організмів, бакте¬ 
рій і деяких вірусів. Уперше її вия¬ 
вив понад сто років тому швейцар¬ 
ський вчений Ф. Мішер у ядрах 
лейкоцитів гною та сперміях ло¬ 
сося. Структуру Д. к. встановили 
Дж. Уотсон і Ф. Крік (1953), які 
на основі результатів хім. і рент- 
геноструктурних досліджень за¬ 
пропонували модель подвійної спі¬ 
ралі. Кожна з ниток спіралі яв¬ 
ляє собою гетерополімер (див. 
Полімери). Він побудований з по¬ 
слідовно зв’язаних мономерних 
одиниць дезоксирибонуклеотидів 
(див. Нуклеотиди) так, що кістяк 
нитки складається з залишків 
фосфорної к-ти і цукру (дезокси¬ 
рибози), що чергуються; кожний 
залишок цукру з’єднаний з азо¬ 
тистою основою, якою в Д. к. є 
пуринові основи — аденін та гуа¬ 
нін і піримідинові основи — тимін 
та цитозин. Основи обох ланцк> 
гів повернуті всередину спіралі й 
з’єднані між собою водневими 
зв’язками за принципом комплемен- 
тарності (можуть бути тільки па¬ 
ри: аденін—тимін або гаунін—ци¬ 
тозин). Пара азотистих основ под¬ 
війної спіралі повернута навколо 
осі відносно сусідніх пар приблиз¬ 
но на 36° так, що один виток спі¬ 
ралі містить 10 пар основ. Діаметр* 
подвійної спіралі Д. к. бл. 20 „А 
(ангстрем), величина витка 34 Ав, 
відстань між нуклеотидами 3,4 А 
(див. мал. Схема подвійної спіра¬ 
лі молекули дезоксирибонукле¬ 
їнової кислоти). Довжина всієї 
молекули залежить від виду орга¬ 
нізму. У фага вона становить до 
100 мікронів, у кишкової палич¬ 
ки — бл. 1400 мікронів. Такі мо¬ 
лекули містять від сотень до кіль¬ 
кох десятків тисяч пар основ. 
Справжні розміри молекул Д. к. 
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До ст. Дом’є О. 

1. Законодавче черево. Літогра¬ 
фія. 1834. 

2. Свобода друку. Літографія. 
1834. 

3. Пробудження Італії. Літогра¬ 
фія з серії «Ці добрі австрійці». 
1859. 

4. Остання нарада колишніх мі¬ 
ністрів. Літографія. 1848. 

5. Пралі. Олія. Приватна збірка. 

6. Ратапуаль. Бронза. 1850. Лувр. 
Париж. 

7. Дон-Кіхот і Санчо Гіанса. Ак¬ 
варель. Приватна збірка. 

8. Вулиця Транснонен 15 квітня 
1834 року. Літографія. 1834. 

9. Вагон третього класу. Початок 
60-х рр. 19 ст. Олія. Метрополі- 
тен-музей. Нью-Йорк. 

10. Повстання. Олія. 1848. 
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вищих організмів невідомі, але за¬ 
гальний вміст Д. к. в клітині ста¬ 
новить ІО10 пар основ, а заг. дов¬ 
жина — кілька метрів. Мол. м. Д. 
к. досягає десятків і сотень міль¬ 
йонів. Основні фіз.-хім. властивос¬ 
ті Д. к. зумовлені наявністю под¬ 
війної спіралі та пов’язані зі здат¬ 
ністю до процесів денатурації й 
ренатурації. Під час нагрівання до 
80—90° зв’язок між основами 
послаблюється й полінуклеотидні 
ланцюги розходяться (денатура¬ 
ція). При певних умовах (т-ра, 
сольові розчини) ланцюги Д. к. 
знову з’єднуються (ренатурація). 
Д. к. міститься в клітині у вигляді 
комплексу з білками (дезоксири- 
бонуклеопротеїд), який в орга¬ 
нізмів зі сформованим клітинним 
ядром становить основу хромати¬ 
ну і хромосом. Кожна клітина 
організму містить постійну кіль¬ 
кість Д. к. (в статевих клітинах у 
два рази менше, ніж у соматичних). 
При поліплоїдії кількість Д. к. в 
клітині збільшується пропорційно 
ступеню плоїдпості. Біол. функ¬ 
ція Д. к. полягає в зберіганні, пе¬ 
редачі й реалізації генетичної ін¬ 
формації. Генетична інформація 
(див. також Генетичний код, Ко- 
дон) закодована у вигляді унікаль¬ 
ної послідовності основ в одній з 
ниток Д. к. При реплікації, тобто 
подвоєнні Д. к., відбувається поділ 
двох ниток з наступним фермен¬ 
тативним синтезом на кожній з 
них дочірніх молекул у відповід¬ 
ності з принципом комплементар- 
ності. Таким чином, генетична ін¬ 
формація передається від однієї 
молекули другій, від материнсь¬ 
кої клітини дочірнім. Наявність 
подвійної спіралі лежить в основі 
репарації Д. к., що являє собою 
ферментативний процес відновлю¬ 
вання ушкодженої структури од¬ 
нієї з ниток при збереженні пос¬ 
лідовності основ у другій нитці. 
Генетична інформація, закладена 
в Д. к., реалізується шляхом син¬ 
тезу на ній окремих молекул ри¬ 
бонуклеїнових кислот (РНК). 
Цей процес має назву транскрип¬ 
ції і здійснюється ферментом 
РНК-полімеразою за принципом 
комплементарності (замість тиміну 
рибонуклеїнова кислота містить 
урацил). Спадкові зміни, що від¬ 
буваються в організмі, пов’язані 
зі змінами в молекулах Д. к.— 
випадінням або включенням азо¬ 
тистих основ. 
Літ.: Химия и биохимия нуклеиновьіх 
кислот. Л., 1968; Кучеренко М. Є. 
Біохімія нуклеїнових кислот. К., 1976; 
Уотсон Дж. Молекулярная биология 
гена. Пер. с англ. М., 1967. 

О. М. Платонов. 

ДЕЗОКСИРИБОНУ КЛ Е О П Р О- 
ТЕЇД, ДНП — складний багато¬ 
компонентний комплекс, більшу 
частину якого становлять дезо¬ 
ксирибонуклеїнова кислота (ДНК) 
і білки. Є основним компонен¬ 
том хроматину. До складу Д. 
входять основні білки (гістони і 
протаміни), нейтральні й кислі 
білки. Гістони утворюють з ДНК 
глобулярні структури — нуклеосо- 
ми, які можна спостерігати під 
електронним мікроскопом. Нукле- 
осоми мають однотипний набір 
гістонів і регулярно розміщені 
вздовж ланцюга ДНК. Сперма¬ 

тозоїди деяких тварин замість гі¬ 
стонів містять протаміни. Проте 
в соматичних клітинах (клітинах 
тіла) до складу Д. входять лише 
гістони. Кислі й нейтральні біл¬ 
ки Д. складні й різняться залеж¬ 
но від виду організму та функціо¬ 
нального стану клітини. Ці білки 
мають з ДНЇС слабкі, гол. чин. 
водневі зв’язки. До кислих і ней¬ 
тральних білків Д. відносять фер¬ 
менти, що здійснюють реплікацію, 
репарацію (відновлювання струк¬ 
тури ДНК) і транскрипцію. Інші 
численні компоненти Д. містяться 
тут у невеликій кількості. Вважа¬ 
ють, що вони виконують функцію 
регуляторів процесів реплікації, 
репарації і транскрипції. 
Літ.: Кучеренко М. Є .Біохімія нук¬ 
леїнових кислот. К., 1976; Хаггис Дж. 
[та ін.]. Введение в молекулярную 
биологию. Пер. с англ. М., 1967. 

О. М. Платонов. 

ДЕЗУРБАНГЗМ (від дез... і лат. 
игЬапиз — міський) — напрям у 
містобудуванні 20 ст., що висунув 
ідеї обмеження зростання великих 
міст і розміщення малоповерхо¬ 
вої забудови за їхніми межами в 
зелених зонах. Виникнення Д. по¬ 
в’язане з загостренням супереч¬ 
ностей між містом і селом та кри¬ 
зою капіталістичного міста. Най¬ 
послідовніше ідеї Д. сформульо¬ 
вано в книзі Ф.-Л. Райта чМісто, 
яке зникає» (1932) та в його проек¬ 
ті міста (1935), де пропонувалося 
розміщувати житл. і громад, спо¬ 
руди серед с.-г. угідь. Після 2-ї 
світової війни ідеї Д. частково ві¬ 
добразились у проектуванні міст- 
супутників. 
«деідеологізАції те<5рія»— 
буржуазна філософська й соціо¬ 
логічна концепція, яка, протистав¬ 
ляючи ідеологію науці у формі 
бурж. сцієнтизму і технокра¬ 
тизму, твердить про занепад ідео¬ 
логії, проповідує згасання ідео¬ 
логічної боротьби між капіталіз¬ 
мом і соціалізмом. Набула по¬ 
ширення в 50—60-х рр. 20 ст. 
Представники цієї концепції — 
Р. Арон, Д. Беллу С. М. Ліпсет, 
X. Шельський та ін. Виступаючи 
на словах проти будь-якої ідеоло¬ 
гії, чД. т.» є насправді провідни¬ 
ком антикомуніЗму. чД. т.» про¬ 
повідують і деякі опортуністи й 
ревізіоністи. Залишаючись в арсе¬ 
налі бурж. ідеології, чД. т.» з 70-х 
рр. відійшла на другий план у 
зв’язку з поширенням <реідеологі- 
зації теорії». 
ДЕЇЗМ (від лат. сіеиз — бог) — 
релігійно-філософське вчення, що 
визнає бога першопричиною світу, 
але заперечує його втручання в яви¬ 
ща природи та в хід суспільних 
подій. Родоначальником Д. був 
англ. філософ Г. Чербері (1583— 
1648). Особливо поширився в 17— 
18 ст. Апелюючи до розуму, фі- 
лософи-деїсти заперечували міс¬ 
тичне вчення про одкровення, від¬ 
кидали реліг. обряди і догмати, 
виступали за своооду совісті, чре¬ 
лігію Розуму». В 17—18 ст. Д. був 
переважно виявом непослідовності 
філософів-матеріалістів у їхній 
боротьоі проти релігії (Дж. То- 
ланд, Дж. Локк та ін.). Д. харак¬ 
терний і для філософів-ідеалістів 
(Г.-В. Лейбніц, Д. Юм, І. Кант). 
Загалом Д. відіграв позитивну 

роль у розвитку вільнодумства. 
З середини 19 ст. він перетворився 
на реакційну систему, що викори¬ 
стовується теологією для захисту 
релігії. В сучас. бурж. філософії 
Д. є одним з виявів фідеїзму. 
ДЕЙВІС (Давіс; Иауіз) Уїльям- 
Моріс (12.11 1850, Філадельфія — 
5.ІІ 1934, Паса дена) — американ¬ 
ський географ і геолог. Закінчив 
Гарвардський ун-т (1870), з 1890— 
професор цього ун-ту. Засновник 
Асоціації амер. географів (1904), 
президент Амер. геологічного т-ва 
(1911), почесний член Російського 
геогр. т-ва. Створив учення про 
геогр. цикли й стадійність розвит¬ 
ку рельєфу суходолу, проте 
не враховував зв’язку між внутр. 
і зовн. силами рельєфоутворення. 
Запровадив новий тип відобра¬ 
ження рельєфу (блок-діаграми, мо¬ 
делі, рельєфу) 
ДЕИВІСА МОРЕ — окраїнне мо¬ 
ре Індійського ок. біля берегів 
Антарктиди. Омиває Землю Коро¬ 
леви Мері. Пл. 21 тис. км2. Глиб, 
до 1300 м. Весь рік укрите кригою. 
Солоність 33—33,57оо* У Д- м.— 
Дригальського острів. На узбе¬ 
режжі — рад. антарктична стан¬ 
ція ^Мирний (створена 1956). 
ДсЙГЕН Михайло Федорович 
(18. VI 1918, Проскурів, тепер 
Хмельницький — 10.ХІ 1977, Ки¬ 
їв) — український рад. фізик, чл.- 
кор. АН УРСР (з 1967). Член 
КПРС з 1945. Закінчив Київ, 
ун-т (1940). Д.— один з організа¬ 
торів Інституту напівпровідників 
АН УРСР, де з 1960 очолював від¬ 
діл радіоспектроскопії твердого 
тіла. Наук, праці — в галузі елек¬ 
тронної теорії кристалів, теорії 
електронного парамагнітного, под¬ 
війного електронно-ядерного та па- 
раелектричного резонансів. За¬ 
провадив поняття ч деформацій¬ 
ний потенціал» та чконденсонний 
ефект» у теорію твердого тіла. 
ДЕЙЛ (Ба1е) Генрі-Халлетт (9.VI 
1875, Лондон — 23.VII 1968, Кемб- 
рідж) — англійський фізіолог і 
фармаколог. Мед. освіту здобув 
в Кембріджському коледжі (1909). 
Праці Д. присвячені вивченню ме¬ 
ханізмів передачі імпульсів з нер¬ 
вових закінчень, а також проблемам 
алергії. Д.— член (з 1914), гене¬ 
ральний секретар (1925—35) і пре¬ 
зидент (1940—45) Королівського 
т-ва. Нобелівська премія (разом 
з О- Леві), 1936. 
<Д£ЙЛІ У<5РЛД» (<ТЬе Юаііу 
АУогІсІ» — «Щоденний світ») — 
щоденна газета, центр, орган Ком¬ 
партії СІЛА. Видається з 4.VII 
1968, наступниця газ. амер. кому¬ 
ністів чДейлі уоркер» (чЩоденна 
робітнича газ.», 1924—58) та чУор- 
кер» (чРобітник», 1958—68). 
ДЕЙМОС— супутник планети 
Марс. Діаметр — бл. 6 км, віддаль 
від центра планети — 23 500 км. 
Відкрив 1877 амер. астроном Е. 
Холл (1829—1907). Див. також 
Супутники планет. 
ДЕЙНЕКА Іван Якович [22.VI 
(5.VII) 1904, селище Опішня, те¬ 
пер Полт. обл.— 25.1 1970, Оде¬ 
са] — український рад. хірург, 
засл. діяч науки УРСР (з 1957). 
Член КПРС з 1940. Закінчив Хар¬ 
ків. мед. ін-т (1929). З 1944 — 
ректор Вінницького, з 1951 — 
Одеського мед. ін-тів. Праці при- 

ДЕЙНЕКА 

Схема подвійної спіралі 
молекули дезоксирибо¬ 
нуклеїнової кислоти 
(модель Уотсона—Крі- 
ка): А —аденін; Т — ти- 
мін; Г — гуанін; Ц — 
цитозин; Д — дезокси¬ 
рибоза; Ф — залишок 
фосфорної кислоти; 
(стрілки показують 
напрям витка спіралі). 

18 УРЕ, т. 3. 
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ДЕЙНЕКА 

О. О. Дейнека. 

свячені вивченню онкологічних 
захворювань кишечника, ехіноко¬ 
козу легень, питанням оперативної 
та відновної хірургії, хірургії сер^ 
ця і легень тощо. Нагороджений 
орденом Леніна, 2 орденами Тру¬ 
дового Червоного Прапора, орде- 
ном^ «Знак Пошани», медалями. 
ДЕЙНЕКА Олександр Олександ¬ 
рович [8 (20). V 1899, Курськ — 
12. VI 1969, Москва] — російсь¬ 
кий рад. живописець, нар. ху¬ 
дожник СРСР (з 1963), дійсний 
член АМ СРСР (з 1947), Герой 
Соціалістичної Праці (1969). 
Член КПРС з 1960. Навчався в 
Харків, худож. уч-щі, 1920—25 — 
в моск. ВХУТЕМАСі у В. Фа- 
ворського. В ранній період твор¬ 
чості працював у галузі графіки, 
створив численні політ, плакати 
й карикатури. Твори: картини — 
«Оборона Петрограда» (1928), 
«Мати» (1932), «Донбас. В обідню 
перерву» (1935), «Околиця Моск¬ 
ви. Листопад 1941 року» (1941), 
«Біля моря» (1956), «Ковалі» 
(1957); мозаїчні плафони для стан¬ 
цій Моск. метрополітену «Комсо¬ 
мольська» (1938), «Новокузнець- 
ка» (1943), фриз для фойє Палацу 

О. О. Дейнека. Мати. 1932. Державна 
Третьяковська галерея в Москві. 

з’їздів у Моск. Кремлі (1960— 
61), мозаїки «Добрий ранок», «Хо¬ 
кеїсти» (обидві — 1959—60), «Чер- 
воногвардієць», «Доярка» (1962). 
Нагороджений орденами Леніна, 
Трудового Червоного Прапора, ме¬ 
далями. Ленінська премія, 1964. 
Літ.: Маца И. Л., А. Дейнека. М., 
1959; Сьісоев В. П. Дейнека. Альбом. 
М.,^1973. 
ДЕЙНЕКИ — селянська голота, 
наймити, робітні люди, які брали 
участь у Пушкаря і Барабаша пов¬ 
станні 1657—58 на Лівобережній 
Україні. На поч. 1658 М. Пушкар 
організував з Д. полк, який разом 
з повсталими селянами й коза¬ 
ками боровся проти найманого вій¬ 
ська І. Виговського та загонів Крим, 
татар. У бою за м. Глухів Д. були 
розбиті. 
ДЕЙНЙКИ ПОВСТАННЯ 1666 — 
антифеодальне селянське повстан¬ 
ня під керівництвом Д. Дейнеки на 
Пн. Київщини і Волині. Пер¬ 
шими повстали селяни-втікачі, які 
переселилися з Правобережжя на 
Лівобережну Україну, щоб поз¬ 
бутися гніту польс.-шляхет. за¬ 
гарбників і спольщеної укр. шлях¬ 
ти. Організований Д. Дейнекою 
з селян-утікачів 2-тисячний загін 
у травні 1666 переправився на пра¬ 
вий берег Дніпра. Повстанці здобу¬ 
ли ряд міст. Незабаром рух пере¬ 
кинувся на Волинь. Шляхта Во¬ 
линського воеводстваск ликала 

в серпні 1666 позачерговий сейм, 
який звернувся до польс. уряду 
по допомогу. Восени 1666 Д. п. 
було жорстоко придушено об’єД; 
наними силами королівських і 
місц. шляхет. загонів. 
Д ЕЙ Р-ЕЛ Ь-ВАХРІ — комплекс 
стародавніх споруд поблизу м. Фі- 
ви (Єгипет). До комплексу входять 
поминальні храми Ментухотепа І 
(21 ст. до н. е.; обнесений коло¬ 
надою й увінчаний рельєфами, 
скульптори — Іртісен і його син 

Храм цариці Хатшепсут в Дейр-ель- 
Бахрі. Будівничий Сенмут. Початок 
15 ст. до н. е 

Сенусерт) та цариці Хатшепсут 
(поч. 15 ст. до н. е., арх. Сенмут). 
Останній споруджено біля підніж¬ 
жя скель на трьох терасах, обне¬ 
сених колонадою і з’єднаних між 
собою сходами. В інтер’єрах хра¬ 
му знайдено численні твори 
скульптури, в т. ч. портретні ста¬ 
туї цариці Хатшепсут, рельєфи 
з зображенням походу в країну 
Пунт та ін0 
ДЕЙТЕРІЙ (Оеиіегіит; від грец. 
6єбтє.оо£ — другий), О або 2Н, 
важкий водень — стабільний ізо¬ 
топ водню з масовим числом 2. 
Відкрив 1932 амер. вчений Г. Юрі. 
Ядро Д. складається з одного про¬ 
тона і одного нейтрона. В резуль¬ 
таті сполучення Д. з киснем одер¬ 
жують воду важку. Д. виділяють, 
використовуючи ізотопний обмін 
між водою та сірководнем, елект¬ 
ролізом води або ректифікацією 
води чи зрідженого водню. Засто¬ 
совують при виготовленні водне¬ 
вої бомби, для проведення наук, 
досліджень як ізотопний індика¬ 
тор тощо. 
ДЕЙТОН — місто на Пн. Сх. 
США, в штаті Огайо. Розташоване 
на р. Майамі. 243,6 тис. ж. (1970). 
Важливий транспортний вузол. 
Гол. галузь промисловості— ма¬ 
шинобудування. Центр досліджень 
у галузі космонавтики (Райт-Пат- 
терсон). Ун-т. Д. засн. 1796. 
ДЕЙТРСЗН, (і — ядро атома ізо¬ 
топу водню (дейтерію) з масовим 
числом 2. Складається з 1 протона 
і 1 нейтрона. Маса Д. становить 
2,014102 атомних одиниць маси, 
енергія зв’язку нуклонів 2,22452 ± 
± 0,00010 МеВ, спін 1, магнітний 
момент 0,857411 ± 0,000019 ядер¬ 
них магнетонів, електр. квад- 
рупольний момент (2,738±0,014) X 
ХІО-31 м2. Д. застосовують в експе¬ 
риментальній ядерній фізиці як 
бомбардуючі частинки та як міше¬ 
ні (напр., при вивченні ядерних 
реакцій, для одержання пучків 
швидких нейтронів тощо). 
ДЕЙЧ Лев Григорович (26.IX 1855, 
м Тульчин, тепер Війн. обл.— 

4. VIII 1941) — учасник народ¬ 
ницького, а потім с.-д. руху, один 
з лідерів меншовизму. Брав участь 
у підготовці Чигиринської змови 
1877. Був заарештований, але з 
тюрми втік (1878). Вступив до 
орг-ції «Земля і воля>, після її 
розколу приєднався до «Чорного 
переділу». В 1880 емігрував за 
кордон. Один з учасників групи 
«Визволення праці» (1883). Нім. 
уряд видав Д. рос. самодержавст¬ 
ву (1884). 16 років був на каторзі 
й поселенні в Сх. Сибіру, звідки 
1901 втік. Був співробітником 
<Искрьі>. Після II з’їзду РСДРП— 
меншовик. У 1907 емігрував за 
кордон. Після Лютневої революції 
1917 повернувся до Росії. Велику 
Жовтн. соціалістич. революцію 
зустрів вороже. Від політ, діяль¬ 
ності відійшов. Автор спогадів. 
ДЕЙЧ Олександр Йосипович 
[2 (14).V 1893, Київ — 8.ІУ 1972, 
Москва] — рос. рад. письменник, 
літературознавець. Закінчив Київ, 
ун-т (1917). Друкуватися почав 
1911. Працював у галузі зх.-європ. 
л-р (Г. Гейне, П.-Ж. Беранже, Дж. 
Свіфт, Дж. Байрон та ін.), укр. 
л-ри (Т. Шевченко, І. франко, Ле¬ 
ся Українка, М. Рильський, М. 
Куліш та ін.), історії театру. Ви¬ 
ступив як театр, критик і перекла¬ 
дач з укр., англ., франц., нім. мов. 
Те.: Укр. перек л.— Дорогою 
дружби. К., 1977- 
ДЄИША-СІОНЙЦЬКА Марія Ад 
ріанівна [22.Х (З.ХІ) 1859, Чер¬ 
нігів — 25. VIII 1932, Коктебель, 
тепер Планерське Крим. обл. ] — 
російська рад. співачка (драматич¬ 
не сопрано), муз. і громад, діяч, 
педагог. У 1881 закінчила Петерб. 
консерваторію. Солістка Марийсь¬ 
кого (Петербург, 1883—91) та Ве¬ 
ликого (Москва, 1891—1908) теат¬ 
рів. Партії: Борислава («Руслан 
і Людмила» Глинки), Наташа («Ру¬ 
салка» Даргомижського), Яросла- 
вна («Князь Ігор» Бородіна), Ліза 
(«Пікова дама» Чайковського) та 
ін. Д.-С. активно пропагувала укр. 
музику. В 1903 взяла участь у юві¬ 
лейному концерті М. В. Лисенка 
в Києві, 1907 разом із компози¬ 
тором на прохання М. Коцюбин¬ 
ського дала концерт укр. музики 
в Чернігові. Була одним з органі¬ 
заторів Моск. нар. консерваторії. 
В 1921—32 — професор Моск. кон¬ 
серваторії. Автор книги «Спів 
у відчуттях» (1926). І. М. Лисенко. 
ДЕКАБРЙСТИ — російські дао- 
рянські революціонери, які в груд¬ 
ні 1825 вперше в історії Росії 
підняли збройне повстання проти 
самодержавства і кріпосництва. 
Рух Д. (назву дістали за міся¬ 
цем, коли відбулося повстання) 
виник у 1-й чверті 19 ст. в умовах 
розкладу феод.-кріпосницького 
ладу й загострення класової бо¬ 
ротьби в Росії. За своїми лозунга¬ 
ми цей рух був антифеод., пов’я¬ 
заний з назріванням передумов 
бурж. революції в Росії. Погля¬ 
ди Д. склалися під впливом рево- 
люц. ідей О. М. Радищева, зх.- 
європ., насамперед франц., просві¬ 
тителів. Великий вплив на світо¬ 
гляд Д. мали Велика французька 
революція і патріотичне піднесен¬ 
ня рос. народу в ході Вітчизняної 
війни 1812, учасниками якої були 
майже всі активні діячі руху Д. У 
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1816 в Петербурзі молоді офіцери 
М. М. Муравиов, брати С. І. Му- 
равйов-Апостол та М. І. Му- 
равйов-Апостол, І. Д. Якушкін та 
ін. заснували перше в історії 
Росії таємне політ, т-во <Союз 
порятунку». Згодом до т-ва всту¬ 
пило 6л. ЗО чол., у т. ч. П. 1. Пе- 
стель. Програма т-ва передбачала 
заміну абсолютизму конституцій¬ 
ною монархією. В 1818 т-во було 
ліквідовано і в Петербурзі засно- 

Пам’ятний знак у Києві по вулиці 
Панаса Мирного на місці старого бу¬ 
динку, де на таємному з’їзді Півден¬ 
ного товариства декабристів було 
прийнято 4Руську правду». Скульптор 
М. К. Вронський. 1975. 

вано нове — <Союз благоденства> 
(бл. 200 чол.). Його програма пе¬ 
редбачала агітацію проти самодер¬ 
жавства, освічення народу, засуд¬ 
ження кріпосництва й аракчеєв¬ 
щини. На чолі < Союзу » стояла т. з. 
Корінна управа, яка мала на міс¬ 
цях свої філії. На Україні діяла 
Пд. управа в м. Тульчині (див. 
Тульчинська управа), де містився 
штаб 2-ї армії. Очолював управу 
П. І. Пестель, який дотримувався 
радикальних поглядів, вважаючи, 
що переворот у Росії можна здійс¬ 
нити лише революц. шляхом. Гол. 
силою перевороту було вирішено 
зробити армію, якою мали керува¬ 
ти члени таємного т-ва. Семенівсь- 
кого полку повстання 1820 в Петер¬ 
бурзі переконало Д. в необхіднос¬ 
ті залучення армії на бік револю¬ 
ції. Ідейна боротьба всередині 
орг-ції, поглиблена робота над про¬ 
грамою, пошуки нових орг. форм 
вимагали перебудови т-ва. В 1821 
«Союз благоденства» було розпу¬ 
щено й почалося формування но¬ 
вої орг-ції. 
В березні 1821 в м. Тульчині ство¬ 
рено Південне товариство де¬ 
кабристів на чолі з П. І. Песте- 
лем та О. П. Югиневським, у Пе- 
турбурзі — Північне товариство 
декабристів, очолюване М. М. 
Муравйовим. До Пд. т-ва входили 
Тульчинська управа (керівник 
П. І. Пестель), Кам'янська управа 
(керівник В. Л. Давидов) і Василь¬ 
ківська управа (керівники С. І. 
Муравйов-Апостол та М. П. Ве¬ 
сту жев-Рюмін). В основу програ¬ 
ми Пд. т-ва було покладено проект 
майбутньої конституції Росії, ство¬ 
рений П. І. Пестелем і прийнятий 
в Києві 1823 (див. 4Руська Прав- 
да> П. 1. Пестеля), що передбачав 
ліквідацію кріпосництва з надан¬ 
ням землі селянам, встановлення 
респ. ладу в Росії, рівність гро¬ 
мадян перед законом, демократич. 
свободи. Восени 1823 у Кам'янці 
(тепер місто Черкас, обл.) відбулася 
нарада керівників Пд. т-ва, де бу¬ 
ло схвалено ідею здійснення в Росії 
революц. перевороту за допомо¬ 

гою армії, встановлення респ. 
ладу. Пн. т-во було помірковані¬ 
шим. Конституційний проект т-ва 
розробив М. М. Муравйов. Май¬ 
бутня Росія мала стати конститу¬ 
ційною монархією з федеративним 
устроєм. Кріпосне право скасо¬ 
вувалось, однак селяни звільняли¬ 
ся майже без землі. Запровад¬ 
жувався майновий ценз для ви¬ 
борців. Росія мала стати федера¬ 
цією 15 д-в з власними парламен¬ 
тами, зокрема < Чорноморської 
держави» з центром у Києві й 
<Української» з центром у Харко¬ 
ві. Цей проект не дістав одностай¬ 
ного схвалення, оскільки ряд чле¬ 
нів Пн. т-ва (напр., К. Ф. Рилєєв, 
І. І. Пущин, брати Бестужеви та 
ін.) поділяв респ. ідеї. Пн. і Пд. 
т-ва підтримували постійний зв’я¬ 
зок між собою, проте не змогли 
досягти єдності дій. У 1825 до Ва¬ 
сильківської управи Пд. т-ва вли¬ 
лося Товариство об'єднаних сло¬ 
в'ян, засноване 1823 в м. Новогра- 
ді-Волинському офіцерами А. І. 
та П. І. Борисовими та польс. ре¬ 
волюціонером Ю. К. Люблінським. 
Пд. т-во вело переговори з польс. 
4.Патріотичним товариством», 
але домовитися про спільні дії не 
вдалося. 
У листопаді 1825 у зв’язку з рап¬ 
товою смертю імп. Олександра 1 
і зреченням спадкоємця престолу 
Костянтина в країні склалося між- 
владдя. Д. дізналися, що через до¬ 
носи їхня діяльність стала відома 
урядові. Пн. т-во прийняло рішен¬ 
ня про збройний виступ, призна¬ 
чивши його на 14 (26).XII — день 
присяги новому імп. Миколі 1. 
Члени т-ва планували вивести 
війська на Сенатську площу, за¬ 
арештувати царську сім’ю, зір¬ 
вати присягу членів Сенату, зму¬ 
сити Сенат обнародувати підго¬ 
товлений Д. маніфест про повален¬ 
ня уряду, ліквідацію кріпосництва, 
рівність усіх громадян перед за¬ 
коном, свободу друку, судову 
реформу та ін. Керівником пов¬ 
стання було призначено С. П. 
Трубецького. Повстання почалося 
об 11 год. ранку. В рядах повстан¬ 
ців було 3 тис. солдатів і ЗО офі¬ 
церів лейб-гвардії Моск. і Грена¬ 
дерського полків і гвардійського 
мор. екіпажу. Але наміри пов¬ 
станців зазнали краху. На той час 
сенатори вже присягнули Миколі І. 
С. П. Трубецькой зовсім не з’явив¬ 
ся на Сенатську площу, що викли¬ 
кало дезорганізацію в рядах пов¬ 
сталих. Повстанці відбили кілька 
атак гвард. кінноти, а надвечір 
обрали нового військ, керівника — 
Є. П. Оболенського. Проте Мико¬ 
ла І перехопив ініціативу, і виступ 
повстанців було придушено. Від¬ 
разу ж почалися масові арешти. 
Лише через два тижні, коли звіст¬ 
ка про поразку повстання в Петер¬ 
бурзі дійшла до України, почали 
виступ члени Гід. т-ва. На той час 
П. І. Пестеля вже було заарештова¬ 
но [13 (25).ХІІ]. 29.XII 1825 
(10.1 1826) повстав Чернігівський 
полк (див. Чернігівського полку 
повстання) на чолі з С. І. Мурав¬ 
йовим-Апостолом і М. П. Бестуже- 
вим-Рюміним. Повстанці (1 тис. 
солдатів, 18 офіцерів) виступили 
з с. Триліс, захопили м. Василь¬ 
ків і вирушили в напрямі Жито¬ 

мира для з’єднання з ін. військ, 
частинами. Оскільки жоден полк 
не підтримав ініціативу чернігів¬ 
ців, останні змушені були повер¬ 
нути на Білу Церкву. З (15).І 1826 
поблизу с. Ковалівки повсталий 
полк було розгромлено. 
Царизм жорстоко розправився з 
Д. Слідством керував особисто 
Микола І. До слідства було при¬ 
тягнуто 579 чол. П’ятьох керівни¬ 
ків руху (П. І. Пестеля, К. Ф. Ри¬ 
лєєва, С. І. Муравйова-Апостола, 
М. П. Бестужева-Рюміна та П. Г. 

Будинок у Києві по вулиці С. М. Кі¬ 
рова 14/1, де збиралися декабристи. 

Каховського) за вироком суду бу¬ 
ло повішено 13 (25). VII 1826, 
121 чол. заслано до Сибіру, кількох 
офіцерів розжалувано в рядові, 
сотні солдатів покарано шпіцру¬ 
тенами. 
Гол. причина поразки руху Д.— 
їхня класова обмеженість, відсут¬ 
ність дійових зв’язків з народом, 
хибна тактика 4військової револю¬ 
ції», що позбавило їх підтримки 
солдатських і сел. мас. 4 Проте¬ 
стує мізерна меншість дворян, 
безсилих без підтримки народу» 
(Ленін В. І. Повне зібр. тв., т. 23, 
с. 382—383). Незважаючи на по¬ 
разку, виступ Д. відіграв величез¬ 
ну роль у розвитку рос. революц. 
руху. Це було перше відкрите пов¬ 
стання зі зброєю в руках з ме¬ 
тою повалення самодержавства й 

ДЕКАБРИСТИ 

18’ 
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ліквідації кріпосного права. В. 1. 
Ленін починає з Д. періодизацію 
рос. визвольного руху. Революц. 
лозунги Д. (скасування кріпос¬ 
ництва, повалення самодержавст¬ 
ва та ін.) взяли на озброєння на¬ 
ступні покоління революціонерів 
Росії. Під цими гаслами виступа¬ 
ли революц. демократи 40—60-х 
рр. 19 ст. О. І. Герцен, М. П. 
Огарьов, М. О. Добролюбов, В. Г. 
Бєлінський, Т. Г. Шевченко (під 
впливом ідей Д. написав ряд тво¬ 
рів, зокрема «Тризна», «Сон», «І 
мертвим, і живим» ...» та ін.). 
Д. мали величезний вплив на роз¬ 
виток передової сусп. думки, зро¬ 
били видатний внесок у рос. куль¬ 
туру. Серед них було чимало ви¬ 
датних письменників, поетів, уче¬ 
них. Відомі поети к. Ф. Рилєєв 
та О. О. Бестужев (Марлінський) 
видавали журнал «Полярная звез- 
да», назву якого потім використав 
О. І. Герцен. Велику літ. спадщину 
залишили В. К. Кюхельбекер, 
Ф. М. Глинка, О. І. Одоевський, 
В. Ф. Раєвський, М. О. Бестужев. 
О. І. Одоєвському належить 
славнозвісна «Відповідь декабри¬ 
стів Пушкіну», рядок з якої «Із 
іскри полум’я займеться І» став 
епіграфом для ленінської газ. 
<Искра>. Вітчизн. історію розроб¬ 
ляли М. Ф. Орлов, О. О. Корни- 
лович, М. М. Муравйов, М.' С. 
Лунін, В. І. Штейнгель, В. Д. Су- 
хоруков. М. Ф. Орлов був видат¬ 
ним економістом, чиї праці вив¬ 
чав К. Маркс. Економіку Росії 
досліджували й Г. С. Батеньков 
та М. І. Тургенєв. В. Ф. Раєвсь¬ 
кий, І. Д. Якушкін, М. О. Крю- 
ков та ін. створили ряд філос. 
праць матеріалістичного напряму; 
М. М. Муравйов, П. І. Пестель та 
І. Г. Бурцов — праці з воєнної 
теорії. М. О. Бестужев був талано¬ 
витим художником, залишив ці¬ 
каву спадщину: портрети Д. під 
час їхнього перебування в Сибіру, 
краєвиди Сибіру та ін. Брати Кю- 
хельбекери, брати Борисови, С. Г. 
Волконський вивчали природу 
Сибіру; етнографію Сибіру до¬ 
сліджував І. І. Горбачевський. 
Високим є подвиг дружин Д., які 
добровільно поїхали за ними на 
каторгу до Сибіру. В 1827 перши¬ 
ми на Забайкалля прибули М. М. 
Волконська, О. Г. Муравйова і 
К. І. Трубецька (уроджена франц. 
графиня Лаваль). В 1828—31 в 
Читу і Петровський Завод приїха¬ 
ли наречена Анненкова — Поліна 
Гебль, наречена Івашева — Ка- 
мілла Ле Дантю, дружини дека¬ 
бристів О. І. Давидова, Є. П. На- 
ришкіна, Г. В. Розен, Н. Д. Фон- 
візіна, М. К. Юшневська та ін. 
їх позбавили дворянських приві¬ 
леїв, обмежили в правах пересу¬ 
вання, листування, вони не мали 
права брати з собою дітей і т. ін. 
їхню самовідданість оспівав М. О. 
Некрасов у поемі «Російські жін¬ 
ки». 
В СРСР широко відзначалося 100- 
річчя (1925) і 150-річчя (1975) пов¬ 
стання Д. Рад. народ глибоко ша¬ 
нує їхню пам’ять. На честь Д. 
встановлено пам’ятники, обеліски 
(на Україні — ум. Кам’янці, в 
м. Василькові Київської обл., у 
с. Трилісах Фастівського р-ну 
Київ. обл.), меморіальні дошки 

(зокрема, в Києві — чотири). Под¬ 
вигові Д. присвячено літ. твори — 
«Кюхля» Ю. М. Тинянова, «Пер¬ 
вісток свободи» О. Д. Форш, 
«Росії вірнії сини» Л. В. Нікулі- 
на, «Північне сяйво» М. Д. Ма- 
рич, «Первістки свободи» П. Ф. 
Кочури, «Чернігівці» П. Слонім- 
ського; кінофільм «Зоря принад- 
ливого щастя» реж. В. Я. Мотиля 
та інші. 
Те.: Избранньїе социально-политиче- 
ские и философские произведения де- 
кабристов, т. 1—3. М., 1951; Декабрис¬ 
ти. Антология, т. 1—2. Л., 1975; 
Литературно-критические работьі 
декабристов. М., 1978. 
Літ.: Ленін В. І. Повне зібрання тво¬ 
рів: т. 21. Пам’яті Герцена; т. 23. 
Роль станів і класів у визвольному 
русі; т. 25. З минулого робітничої пре¬ 
си в Росії; т. ЗО. Доповідь про рево¬ 
люцію 1905 року; Восстание декаб- 
ристов. Документи и материалн, т. 
1—14. М. —Л., 1925—76; Лисенко М. 
Декабристський рух на Україні. К., 
1954; Нечкина М. В. Движение декаб- 
ристов, т. 1—2. М., 1955; Волк С. С. 
Исторические взгляди декабристов. 
М.— Л., 1958; Декабристи и русская 
культура. Л., 1975; Декабристи рас- 
сказнвают... М., 1975; Ланда С. С. 
Дух революционннх преобразований. 
М.. 1975; Литефатурное наследие де¬ 
каористов. Л., 1975; Нечкина М. В. 
Декабристи. М., 1975; Орлик О. В. 
Декабристи и европейское освободи- 
тельное движение. М., 1975; Сергі- 
єнко Г. Я. Декабристи та їх револю¬ 
ційні традиції на Україні. К., 1975; 
Никандров П. Ф. Революционная иде- 
ология декабристов. Л., 1976; Павлю- 
ченко 3. А. В добровольном изгнании. 
М.. 1976; Гессен А. И. Во глубине 
сибирских руд. Новосибирск, 1977; 
Галин Г. А. Первенцн свободи (Ради- 
щев. Декабристи). Рекомендательннй 
указатель литературн. М., 1971. 

М. Ф. Закревський. 

ДЕКАДА [від грец. 6єка£ (бєка- 
6о£) — десяток] — 1) Період часу 
тривалістю десять діб. 2) Група з 
будь-яких десяти одиниць. 3) Де¬ 
сяти добовий проміжок часу, при¬ 
свячений тому чи ін. явищу або 
громадській події. 4) Одиниця час¬ 
тотного інтервалу, при якому від¬ 
ношення частот дорівнює 10. 
ДЕКАДЕНТСТВО (від франц. сіе- 
сасіепсе — занепад) — загальна 
назва антиреалістичних течій у 
бурж. літературі і мистецтві кінця 
19 — поч. 20 ст. Для Д. харак¬ 
терні відчуженість від життя, 
відмова від сусп. боротьби, про¬ 
пагування концепції «мистецтво 
для мистецтва», песимізм, місти¬ 
ка, індивідуалізм, надання пере¬ 
ваги формі над змістом. Д. об’єд¬ 
нує різні за формальними озна¬ 
ками, але близькі за суттю школи 
бурж. л-ри і мистецтва — симво¬ 
лізму акмеїзм, футуризму екс¬ 
пресіонізму кубізм, сюрреалізм. 
Д. в л-рі виникло наприкінці 19 
ст. спочатку у Франції (С. Мал- 
ларме, П. ВерлеНу А. Рембо та ін.), 
а потім і в л-рах інших країн 
(М. Метерлінк — у Бельгії, Г. 
Д'Аннунщо — в Італії, С. Пшиби- 
шевський — у Польщі). В Росії 
виявилося в творчості поетів-сим- 
волістів (Д. Мережковський, 3. 
Гіппіус, А. Бєлий), згодом ці тен¬ 
денції підхопили І. Анненський, 
Л. Андрєєв, М. Арцибашев та ін. 
В укр. л-рі Д. відбилося в творах 
В. Винниченка, О. Луцького, В. 
Пачовського та ін. Письменники- 
декаденти групувалися навколо 
Львів, видавництва «Молода муза» 

та київ. журн. <Українська хата> 
(1909—14). 
Представниками Д. в образотвор¬ 
чому мист. були А. Беклін (Швей¬ 
царія), М. Клінгер, Ф. Штук 
(Німеччина), О. Бердслей (Анг¬ 
лія), Г. Клімт (Австрія); у музи¬ 
ці — П. Гіндеміт (Німеччина), 
А. Шенберг (Австрія), І. Стравін- 
ський (Росія). В рос. образотвор¬ 
чому мист. осередками Д. були 
худож. угруповання «Мир искус- 
ства>, «Бубновий валет», «Голу¬ 
бая роза» та ін. З критикою Д. ви¬ 
ступали Л. Толстой, В. Короленко, 
М. Горький, Г. Плеханов, В. Во- 
ровський; на Україні — І. Фран- 
ко, Леся Українка, П. Грабовсь- 
кий, М. Лисенко, М. Мурашко 
та ін. Гостро виступаючи проти 
ідейних настанов Д., маркс.-ле¬ 
нінська критика відзначає склад¬ 
ність і суперечливість худож. прак¬ 
тики декадентів, уникає однобіч¬ 
них оцінок творчості ряду значних 
митців (Верлен, Малларме, А. Бє¬ 
лий, Стравівський та ін.). Ха¬ 
рактерні для Д. занепадницькі 
тенденції згодом виявилися в різ¬ 
них модерністських течіях у л-рі 
та мистецтві (див. Модернізм). 

Л. А. Єремєєв. 

ДЕКАДИ і ДНІ МИСТЕЦТВА і 
ЛІТЕРАТУРИ НАРбДІВ СРСР 
в Москві, в союзних і автономних 
республіках — показ досягнень 
мистецтва і літератури, одна з 
форм обміну творчим досвідом. 
До 1950 декади л-ри і декади 
мистецтва проводились окремо, 
1950—60 — об’єднано. Успіхи укр. 
рад. л-ри вперше демонстрували¬ 
ся в Москві під час Тижня укр. 
літератури (1929). Перша декада 
укр. мистецтва в столиці СРСР 
відбулася 11—21 березня 1936, 
друга декада укр. л-ри і мистец¬ 
тва — 15—26 червня 1951, третя— 
12—23 листопада 1960. З 1960 
огляди досягнень л-ри і мистецтва 
народів СРСР стають різнома¬ 
нітнішими, набирають характеру 
широкого взаємного культур, обмі¬ 
ну союзних і автономних респуб¬ 
лік, країв, областей і міст. У Мос¬ 
кві й республіках періодично про¬ 
водяться дні укр. л-ри з участю 
майстрів мистецтв. Під час про¬ 
ведення їх відбуваються літ. 
вечори, концерти, обговорення 
творів письменників, композито¬ 
рів і художників. З творчим зві¬ 
том перед трудящими виступають 
укр. оперні й драм, театри, про¬ 
фесійні й самодіяльні оркестри, 
ансамблі пісні й танцю, хори, 
кіностудії, вид-ва. Письменники і 
майстри мистецтв РРФСР регуляр¬ 
но приїздять на Україну, в інші 
союзні й автономні республіки, де 
влаштовують вечори рос. л-ри. На 
цих вечорах, крім російських, ви¬ 
ступають і письменники ін. націо¬ 
нальностей. Обмін дружніми візи¬ 
тами письменників і майстрів мис¬ 
тецтв сприяє взаємозбагаченню 
культур усіх рад. народів, служить 
вихованню трудящих у дусі рад. 
патріотизму та інтернаціоналізму. 
Літ.: Братерство народів — братерст¬ 
во культур. К., 1960. 

Ф. К. Сарана. 
ДЕКАЛЬКОМАНІЯ (франц. сіе- 
саісошапіе) — спосіб поліграфіч¬ 
ного виготовлення перебивних ко¬ 
льорових зображень, що їх пере- 
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носять на папір, дерево, метал, 
кераміку, скло тощо. 
ДЕКАН (від лат. (іесапиз, букв.— 
десятник) — 1) У вищому навч. 
закладі керівник факультету. В 
СРСР обирається таємним голосу¬ 
ванням радою вузу (ф-ту) на 5 ро¬ 
ків з числа професорів або доцен¬ 
тів. Д. відповідає за якість навч., 
виховної і наук, роботи на ф-ті, 
є головою ради ф-ту. 2) В като¬ 
лицькій та англіканській церк¬ 
вах — сан священика. 
ДЕКАН, Деканське плоскогір’я — 
плоскогір’я на п-ові Індостан, між 
річками Нармада на Пн. і Каве- 
рі — на Пд. Площа бл. 1 млн. км2. 
Поверхня — ступінчасті й хвиляс¬ 
ті рівнини з висотами 600—900 м, 
подекуди — окремі підвищення до 
2000 м. По краях Д.— гори Зх. 
Гати і Сх. Гати заввишки до 2000 м. 
Д. складається з докембрійських 
кристалічних порід. Родовища 
заліз., мідних і марганцевих руд, 
вольфраму, золота і кам. вугілля. 
Найбільші ріки: Годаварі і Кріш- 
на. На схилах — вологі листопад¬ 
ні ліси, у центр, частині та на 
Зх.— савани. Район розвинутого 
с. г. В межах Д.— заповідник Бан- 
діпур, над. парки. 
ДЕКАНДбЛЬ (сіє Сапсіоііе) Аль¬ 
фонс (27.Х 1806, Париж — 4.ІУ 
1893, Женева) — швейцарський бо¬ 
танік, один з основоположників 
географії рослин і наукознавства. 
Професор Женевського ун-ту (з 
1841). Завершив капітальну пра¬ 
цю свого батька О.-ЇІ.Декандоля — 
«Вступ до природної системи царст¬ 
ва рослин». Уперше опрацював ме¬ 
тодологію описової ботаніки, автор 
«Географії рослин» (1855). Ха¬ 
рактер розселення рослин Д. по¬ 
яснював умовами середовища й ге- 
ол. минулим Землі. 
ДЕКАНДбЛЬ (сіє Сапсіоііе) Опо- 
стен-Пірам (4.II 1778, Женева — 
9.ІХ 1841, там же)—швейцарсь¬ 
кий ботанік. Професор ун-тів у 
Парижі (з 1802), Монпельє (з 
1808) та Женеві (з 1816). Осново¬ 
положник порівняльної морфоло¬ 
гії рослин. Опрацював одну з 
перших природних систем рослин, 
проводив дослідження в галузі мор¬ 
фології, фізіології і географії рос¬ 
лин. Осн. працю Д.— «Вступ до 
природної системи царства рос¬ 
лин» завершив його син — А. Де- 
кандоль. 
декарбоксилювАння — 
процес відщеплювання двоокису 
вуглецю (С02) від карбоксильної 
групи (СООН) карбонових кислот. 
В біол. системах має важливе зна¬ 
чення для обміну речовин і енер¬ 
гії (див. Біоенергетика). Д. підля¬ 
гають гол. чин. амінокислоти і 
кетокислоти. Д. амінокис¬ 
лот, що відбувається за участю 
специфічних ферментів декарбок¬ 
силаз амінокислот, є одним з ос¬ 
новних шляхів їхнього проміжно¬ 
го обміну в усіх живих організмів. 
Д. підлягають лише Ь-амінокис- 
лоти. В організмі ці реакції тісно 
пов’язані з процесами переаміну- 
вання й дезамінування (див. також 
Трикарбонових кислот цикл). При 
розкладі амінокислот у процесі 
Д. утворюються аміни біогенні 
та нові амінокислоти. Здебільшо¬ 
го це фізіологічно активні речови¬ 
ни, що мають важливе значення 

для організму. Кетокисло- 
т и декарбоксилюються в при¬ 
сутності специфічних декарбок¬ 
силаз кетокислот. При повному 
окисленні кетокислот (продуктів 
обміну вуглеводів, жирів і аміно¬ 
кислот) до С02 і Н20, яке почина¬ 
ється з реакцій Д., звільнюється 
енергія, що використовується ор¬ 
ганізмом у процесах його життє¬ 
діяльності. Н. О. Семенова. 
ДЕКАРТ (Оезсагіез) Рене (лати¬ 
нізоване ім’я — Картезій; 31.III 
1596, Лає, Турень — 11.11 1650, 
Стокгольм) — французький філо¬ 
соф, математик, фізик і фізіолог. 
Закінчив єзуїтську школу Ла 
Флеш. В 1629 виїхав до Нідер¬ 
ландів, там написав більшість 
своїх творів. У 1649 оселився в 
Стокгольмі. 
Гол. зміст філос. творчості Д. 
становить боротьба проти церк. 
схоластики, за розвиток науки. 
Д. прагнув озброїти науку точним 
методом, в основу якого поклав 
принцип сумніву, що забороняє 
приймати будь-яке положення без 
перевірки та обгрунтування за¬ 
собами розуму, а також принцип 
раціоналістичної дедукції, під 
якою розумів виведення шуканих 
істин з уже достовірно відомих. 
Єдине положення, яке, за Д., не 
викликає сумніву,— сам факт сум¬ 
ніву, що є ознакою мислення. 
Виходячи з тези: <я мислю, отже, 
існую», Д. виводив буття мате¬ 
ріального світу з мислення, що, 
зрештою, і привело його до дуаліз¬ 
му, визнання існування духовної 
й тілесної субстанцій. У пізнання 
теорії Д. був засновником раціо¬ 
налізму. Він вважав, що в людській 
свідомості є природжені ідеї, спи¬ 
раючись на які розум може да¬ 
вати знання об’єктивної дійсності, 
не звертаючись до чуттєвого до¬ 
свіду. В своєму вченні про приро¬ 
ду, яке Д. назвав «фізикою», 
він відходив від ідеалізму і ста¬ 
вав на позицію механістичного 
матеріалізму (див. Механіцизм), 
наділяв матерію «самостійною 
творчою силою і механічний 
рух розглядав як прояв життя 
матерії» (Маркс К. і Енгельс Ф. 
Твори, т. 2, с. 133). Д. висунув 
положення про незнищуваність 
руху, заперечував наявність по¬ 
рожнечі, твердив, що механічний 
рух здійснюється по замкнених 
кривих. Вважаючи єдиним атри¬ 
бутом матерії протяжність і розу¬ 
міючи рух лише як мех. перемі¬ 
щення, Д. прийшов до висновку 
про першопоштовх як момент втру¬ 
чання бога у виникнення світу. 
Проте визначальним у «фізиці» Д. 
є матеріалістична тенденція. Су¬ 
перечливий, дуалістичний характер 
філософії Д. зумоьив два проти¬ 
лежні напрями її дальшого роз¬ 
витку — матеріалістичний і ідеа¬ 
лістичний (див. Картезіанство). 
У галузі фізіології Д. висловив 
ряд наук, ідей, зокрема вперше 
запровадив поняття про рефлекс. 
Осн. досягненням Д. в математиці є 
запровадження понять «незалежна 
змінна величина» і функція. Він 
значно удосконалив систему ал¬ 
гебр. позначень, запровадивши 
загальноприйняті тепер позначен¬ 
ня (див. Знаки математичні), 
внаслідок чого записи формул 

Д. майже нічим не відрізняються 
від сучасних; першим почав дос¬ 
ліджувати властивості рівнянь. На 
основі розробленого ним методу 
координат заклав основи ана¬ 
літичної геометрії. Крім того, Д. 
класифікував криві на алгебраїч¬ 
ні і трансцендентні, запропонував 
способи побудови нормалей і до¬ 
тичних прямих до плоских алгебр, 
кривих. У фізиці Д. сформулю¬ 
вав закон збереження кількості 
руху (в скалярній формі), розро¬ 
бив механістичну гіпотезу утворен¬ 
ня тіл Сонячної системи, вивів 
закон заломлення світла на межі 
двох середовищ, пояснив утворен¬ 
ня райдуги. 
Те.: Рос. перек л.— Геометрия. 
М. — Л., 1938; Избранньїе произведе- 
ния. М., 1950. 
Літ.': Маркс К. і Енгельс Ф. Твори: 
т. 2. Маркс К. і Енгельс Ф. Святе 
сімейство...; т. 20. Енгельс Ф. Анти- 
Дюрінг; Асмус В. Ф. Декарт. М., 
1956; Матвиевская Г. П. Рене Декарт. 
М., 1976. В. О. Курганський. 
ДЕКАРТІВ ЛИСТОК — плоска 
крива, рівняння якої в прямокут¬ 
ній декартовій системі коорди¬ 
нат х3 + у3 — 3аху = 0, а > 0. 
Вперше його визначив Р. Декарт 
1638. Точка (0, 0) є точкою само- 
перетину Д. л. (мал.). Д. л. має 
асимптоту х + у + а = 0. В Д. л. 

максимуму а у/~4 функція набуває 
2 _ 

в точці х — а у '2 . Площа петлі 
Д. л. 5 = ЗаУ2. ^ 
ДЕКАРТОВА СИСТЕМА КООР¬ 
ДИНАТ — прямолінійна система 
координат, в якій масштаби по 
осях, як правило, однакові. 
Д. с. к. застосовують при визначен¬ 
ні положення точки на площині 
або в просторі (мал.). Якщо осі ко¬ 
ординат взаємно перпендикулярні, 
Д. с. к. наз. прямокутною, якщо 
ні — косокутною. Названа за ім’ям 
Р. Декарта, який уперше викори¬ 
став систему координат у «Геомет¬ 
рії» (1637). 
ДЕКАТИРУВАННЯ (від франц. 
бесаііг — зменшувати блиск) — 
обробка тканин парою або гаря¬ 
чою водою. Провадиться в дека- 
тирах — герметичних котлах з 
обертовим перфорованим (з отво¬ 
рами) циліндром, на який без на¬ 
тягу намотують тканину. Зсереди¬ 
ни циліндра надходить пара або 
гаряча (т-ра 50—60° С) вода. Д. 
запобігає усадці, поліпшує зовн. 
вигляд і якість тканини. 
ДЕКАТРбН [від грец. бєка — 
десять і (елек) трон] — іонний 
прилад з десятьма групами като¬ 
дів, яким лічать електричні ім¬ 
пульси й перемикають кола елек¬ 
тричні. Являє собою заповнений 
сумішшю газів (водню, гелію, нео¬ 
ну) балон, усередині якого роз¬ 
міщено анод і катоди. Дія Д. 
(мал.) грунтується на направлено¬ 
му перенесенні розряду, що вини¬ 
кає в газі між анодом і катодом під 
впливом електр. імпульсу, з од¬ 
ного катода на інший (з першого 
на другий, з другого на третій і т. 
д.; після десятого імпульсу Д. 
відновлюється у вихідний стан). 
Д. застосовують в обчислювальній 
і вимірювальній техніці, ядерній і 
пром. електроніці тощо. 

В. С. Скрябінський. 
ДЕКЛАМАЦІЯ (лат. бесіата- 
Ііо — вправа V красномовстві)— 

ДЕКЛАМАЦІЯ 

Р. Декарт. 

г 

Декартів листок. 

І 

^М(Х,У,2) 

Декартова система 
координат 
у просторі. 

/ 2 

Декатрон: 
1 — анод; 
2 — катод; 
3 — балон 
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мистецтво виголошення віршів або 
прози. В Старод. Римі Д.— впра¬ 
ви з красномовства. В класицистич¬ 
ному театрі 17—18 ст. під поняттям 
«декламація» розуміли всю су¬ 
купність виражальних засобів ак¬ 
тора, а також канонізовані при¬ 
йоми піднесеного, пишномовного 
виголошування тексту ролі. Д. 
довгий час називали концертне ви¬ 
конання віршів, пізніше цей тер¬ 
мін витіснило поняття художнє 
читання. 
ДЕКЛАРАЦІЇ НАРбДНИХ ЗБО¬ 
РІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ — за¬ 
конодавчі акти конституційного ха¬ 
рактеру з найістотніших питань 
суспільного і держ. ладу Західної 
України, одноголосно ухвалені 
Народними Зборами Західної 
України 27—28.X 1939. Першими 
було прийнято Декларацію про 
встановлення Рад. влади на Зх. 
Україні та Декларацію про прий¬ 
няття Зх. України до складу 
СРСР і включення її до складу 
УРСР. Деклараціями про націо¬ 
налізацію банків і великої пром- 
сті та про конфіскацію земель по¬ 
міщиків, монастирів і великих 
держ. урядовців було знищено 
екон. основи бурж.-поміщицького 
ладу і створено умови для будів¬ 
ництва соціалістичної економіки. 
Істор. значення декларацій поля¬ 
гає в тому, що вони, втілюючи одно¬ 
стайну волю населення, законодав¬ 
чо закріпили перемогу Рад. вла¬ 
ди на Зх. Україні, возз’єднання її 
з Українською РСР, визначили і 
закріпили основи нового, соціалі¬ 
стичного суспільно-політ. і екон. 
ладу на зх.-укр. землях. 
Літ.: Возз’єднання українського на¬ 
роду в єдиній Українській Радянсь¬ 
кій державі (1939—1949 рр.). Збірник 
документів і матеріалів. К., 1949; 
Про підготовку до 50-річчя утворен¬ 
ня Союзу Радянських Соціалістич¬ 
них Республік. Постанова ЦК КПРС 
від 21 лютого 1972 року. К., 1972. 

Б. М. Бабій. 

ДЕКЛАРАЦІЇ ООН — ряд резо- 
люцій Генеральної Асамблеї ООН, 
прийнятих здебільшого з важли¬ 
вих політ, і соціальних проблем та 
присвячених тлумаченню і роз¬ 
виткові принципів Статуту ООН. 
Окремі декларації, прийняті Ген. 
Асамблеєю, нерідко передують і 
стають основою відповідного між- 
нар. договору, укладеного в рам¬ 
ках ООН. Більшість важливих де¬ 
кларацій ООН, які прийнято з 
ініціативи й за активною участю 
СРСР та ін. країн соціалістичної 
співдружності, сприяла розв’я¬ 
занню відповідних проблем, зміц¬ 
ненню миру і співробітництва між 
народами, утвердженню і прогре¬ 
сивному розвиткові осн. принци¬ 
пів сучас. міжнар. права. 
Найважливіші декларації ООН: 
Загальна декларація прав люди¬ 
ни — прийнята 10.ХИ 1948. 
Декларація прав ди¬ 
тини — прийнята 20.XI 1959. В 
ній визначено права, якими по¬ 
винна користуватися кожна дити¬ 
на, зокрема, на ім’я та громадян¬ 
ство, на матеріальне забезпечен¬ 
ня (належне харчування, житло, 
розваги та мед. обслуговування). 
Проголошено рівність дітей без 
будь-якої дискримінації в користу¬ 
ванні цими правами. Делегації 
СРСР і УРСР брали активну 

участь у розробці та прийнятті 
Д. п. д. З ініціативи СРСР сфор¬ 
мульовано ряд гол. положень де¬ 
кларації: бажаність держ. чи ін. 
допомоги на утримання дітей у 
багатодітних родинах, право ди¬ 
тини здобути безплатну і обов’яз¬ 
кову освіту, встановлення міні¬ 
мального віку для прийняття ди¬ 
тини на роботу. Декларація вима¬ 
гає виховання дітей у дусі дружби 
між народами, миру і братерства. 
Проголошені декларацією пра¬ 
ва, повністю здійснювані в СРСР 
та ін. країнах соціалістичної спів¬ 
дружності, залишаються нездійс¬ 
неними для мільйонів дітей у тих 
країнах, де панує експлуатація й 
соціальна нерівність. 

В. 1. Євінтов. 
Декларація про на¬ 
дання незалежності 
колоніальним краї¬ 
нам і народам — один з 
найважливіших документів ООН, 
прийнятий 14.ХІІ 1960 з ініціати¬ 
ви СРСР. В ній проголошено не¬ 
обхідність негайно і беззастережно 
покласти край колоніалізмові в 
усіх його формах і проявах. Під¬ 
корення народів іноземному ярму 
та експлуатація їх, підкреслюєть¬ 
ся в декларації, суперечить осн. 
правам людини й Статутові ООН і 
перешкоджає розвиткові співро¬ 
бітництва і встановленню миру в 
усьому світі. Декларація підтверд¬ 
жує право всіх народів на самови¬ 
значення, вільне встановлення сво¬ 
го політ, статусу та здійснення 
свого екон., соціального і культур, 
розвитку. Вона вимагає припи¬ 
нення будь-яких дій або репресив¬ 
них заходів проти залежних наро¬ 
дів, з тим, щоб надати їм змогу 
здійснити в умовах миру і свободи 
своє право на повну незалежність 
і територіальну цілісність; вказує 
на необхідність вжити негайних 
заходів для того, щоб на підопіч¬ 
них, несамоврядних і всіх ін. за¬ 
лежних територіях усю владу бу¬ 
ло передано народам без будь-яких 
умов і застережень. У документі 
підкреслюється, що всіляка спроба 
частково або цілком зруйнувати 
нац. єдність і тер. цілісність кра¬ 
їни несумісна з цілями і принципа¬ 
ми Статуту ООН. В ООН систе¬ 
матично обговорювалися питання 
здійснення декларації, зокрема, 
1970 прийнято резолюцію про про¬ 
граму її здійснення. Декларація 
сприяла крахові колоніальної си¬ 
стеми імперіалізму. 

І. А. Литвин. 

Декларація про за¬ 
борону застосування 
ядерної і термоядер¬ 
ної зброї — прийнята 24.XI 
1961. Проголошує, що застосування 
цих видів зброї суперечить Стату¬ 
тові ООН та міжнар. праву і є зло¬ 
чином проти людства й цивіліза¬ 
ції. Пріоритет у постановці питан¬ 
ня належить СРСР, який рішуче 
виступив за заборону застосуван¬ 
ня і за припинення виробництва 
ядерної зброї, послідовно і напо¬ 
легливо боровся проти спроб ім¬ 
періалістичних д-в не допустити 
прийняття цієї декларації. За прий¬ 
няття декларації голосував ряд 
делегацій, у т. ч. СРСР, УРСР і 
БРСР та ін. країни соціалістичної 
співдружності. Завдяки зусиллям 

СРСР та ін. соціалістичних країн 
ООН 1972 прийняла резолюцію 
про незастосування сили в між¬ 
нар. відносинах і заборону на¬ 
завжди ядерної зброї. 
Декларація про лікві¬ 
дацію всіх форм ра¬ 
сової дискримінації— 
прийнята 20.XI 1963 за ініціати¬ 
вою СРСР та ін. держав соціалі¬ 
стичної співдружності. В деклара¬ 
ції проголошується, що дискримі¬ 
нація за ознакою раси, кольору 
шкіри або етнічного походження є 
замахом на гідність людської осо¬ 
бистості, запереченням викладених 
у Статуті ООН принципів, пору¬ 
шенням прав, проголошених у 
Загальній декларації прав люди¬ 
ни, перешкодою в підтриманні 
дружніх і мирних відносин між 
д-вами, що може завадити дотри¬ 
манню миру і безпеки. Деклара¬ 
ція висловлює серйозну занепоко¬ 
єність проявами расової дискримі¬ 
нації, які мають місце в різних ра¬ 
йонах світу. Вона урочисто про¬ 
голошує необхідність ліквідації 
расизму в усіх його формах, зо¬ 
крема расової сегрегації й особли¬ 
во апартеїду. Декларація передба¬ 
чає вжиття д-вами конкретних за¬ 
конодавчих та ін. заходів для за¬ 
побігання расовій дискримінації. 
Вона послужила основою для Кон¬ 
венції про ліквідацію всіх форм 
расової дискримінації. 

О. М. Овсюк. 
Декларація правових 
принципів, що регу¬ 
люють діяльність дер¬ 
жав по дослідженню 
і в икористанню кос¬ 
мічного простор у,— 
прийнята 13.XII 1963. Відзначає 
перспективи, які відкрилися перед 
людством у зв’язку з проникненням 
людини в космос. Декларація про¬ 
голошує, що космічний простір і 
небесні тіла відкриті для дослід¬ 
ження і використання всіма д-ва¬ 
ми на основі рівності й відповідно 
до міжнар. права в інтересах миру 
і безпеки, розвитку міжнар. спів¬ 
робітництва й не можуть бути при¬ 
власнені тією чи ін. д-вою в будь- 
якій формі; визначає обов’язки 
і права д-в, що запускають у кос¬ 
мос об’єкти, та правовий статус 
таких об’єктів і космонавтів. Див. 
також Договір про космос 1967. 

М. П. Макаревич. 

Декларація про лік¬ 
відацію дискриміна¬ 
ції жінок — прийнята 7.XI 
1967 з ініціативи СРСР та ряду 
країн соціалістичної співдруж¬ 
ності. У ній визначено, що дис¬ 
кримінація жінок становить зло¬ 
чин проти людської гідності. Дек¬ 
ларація вимагає від д-в скасування 
всіх законів, звичаїв і практики, 
які дискримінують жінок, внесен¬ 
ня до конституцій або гарантуван¬ 
ня законом принципу рівноправ¬ 
ності чоловіків і жінок, ратифі¬ 
кації та втілення в життя всіх 
міжнар. актів, спрямованих про¬ 
ти дискримінації жінок. Вона 
підкреслює необхідність забез¬ 
печення і здійснення політичних і 
всіх інших прав жінок, зокрема, 
в галузі трудового та шлюбно- 
сімейного права; рівних з чо¬ 
ловіками прав на освіту, рів¬ 
них соціально-екон. прав. З 1968 
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впроваджено систему звітів д-в 
про виконання декларації, які по¬ 
даються до комісії по становищу 
жінок Екон. і соціальної ради 
ООН. Конституція СРСР, як і 
конституції ін. країн соціалістичної 
співдружності, переконливо свід¬ 
чить, що лише в цих країнах га¬ 
рантовано рівноправність жінки 
з чоловіком у всіх сферах соці- 
ально-екон., правового, політ, і 
культур, життя. В. І. Євінтов. 
Декларація соціаль¬ 
ного прогресу і роз¬ 
витку — прийнята 29.XI 1969. 
Підкреслюючи, що соціальний про¬ 
грес і розвиток повинні спрямо¬ 
вуватись на постійне підвищення 
матеріального і духовного рівня 
життя всіх членів суспільства, дек¬ 
ларація наголошує на необхід¬ 
ності усунення таких перешкод 
на шляху соціального прогресу, 
як експлуатація людини людиною, 
війна, колоніалізм і расизм. В ній 
визначається, що гол. умовами со¬ 
ціального прогресу і розвитку 
є мир, мирне співіснування, друж¬ 
ні відносини і співробітництво 
д-в з різним соціальним і політ, 
ладом, самовизначення народів, 
невтручання у внутр. справи д-в, 
поважання їхнього суверенітету 
й територіальної цілісності, не¬ 
від’ємний суверенітет кожної д-ви 
над своїми природними багатст¬ 
вами і ресурсами тощо. 

А. Д. Бутейко. 
Декларація про прин¬ 
ципи міжнародного 
права, що стосуються 
дружніх відносин і 
співробітництва дер¬ 
жав у відповідності 
з статутом ОО Н,— при¬ 
йнята ювілейною XXV сесією 
24.Х 1970. Імперіалістичні д-ви 
наполягали на включенні до дек¬ 
ларації положень, які відобра¬ 
жали реакційні концепції (напр., 
«застарілості* суверенітету), слу¬ 
жили виправданню втручання у 
внутр. справи ін. д-в тощо. Проти 
цього рішуче виступили СРСР, ін. 
соціалістичні країни, молоді д-ви 
Азії й Африки. Декларація під¬ 
тверджує виключне значення 
принципів Статуту ООН для вста¬ 
новлення правопорядку у відно¬ 
синах між д-вами й підтриманні 
миру, містить перелік цих принци¬ 
пів: принцип незастосування сили 
або погрози силою; розв’язання 
міжнар. спорів мирними засобами; 
невтручання у справи, що входять 
у внутр. компетенцію д-в; обов’я¬ 
зок д-в співробітничати відповідно 
до Статуту ООН, незалежно від 
різниці їхніх політ., економічних і 
соціальних систем; принцип рівно¬ 
правності і самовизначення наро¬ 
дів; принцип суверенної рівності 
д-в; принцип сумлінного вико¬ 
нання д-вами зобов’язань, взятих 
ними згідно з Статутом ООН. 
Зміст кожного з зазначених прин¬ 
ципів викладено в його сучас. 
розумінні. Напр., у першому прин¬ 
ципі водночас з ін. положеннями 
вказується, гцо д-ви повинні утри¬ 
муватися від пропаганди агре¬ 
сивних воєн, від організації ірре¬ 
гулярних сил або збройних банд, 
у т. ч. найманців, для вторгнення 
на тер. ін. д-ви. Декларація під¬ 
креслює, що викладені в ній прин¬ 

ципи являють собою осн. принци¬ 
пи міжнар. права і всі д-ви по¬ 
винні керуватися ними в своїй 
міжнар. діяльності. 

Н. М. Ульянова. 
Декларація про зміц¬ 
нення міжнародної 
безпеки — прийнята ювілей¬ 
ною XXV сесією 16.XII 1970 з 
ініціативи СРСР. Проти внесення 
соціалістичними д-вами (в т. ч. 
УРСР) проекту декларації висту¬ 
пили США та ін. члени НАТО. 
Вони намагалися звести декларацію 
до заг. фраз про вірність цілям 
і принципам ООН. Наміри реак¬ 
ційних сил зазнали поразки вна¬ 
слідок об’єднання зусиль соціалі¬ 
стичних д-в і країн, що розвивають¬ 
ся. Було прийнято проект групи 
країн, що не приєдналися, який 
включив більшість положень прое¬ 
кту соціалістичних д-в. Деклара¬ 
ція, урочисто підтверджуючи заг. 
і беззастережну цінність цілей і 
принципів Статуту ООН, реко¬ 
мендувала всім д-вам сприяти 
створенню ефективної системи заг. 
колективної безпеки без воєнних 
союзів. Велику увагу в ній приді¬ 
лено питанням зміцнення меха¬ 
нізму ООН по підтриманню ми¬ 
ру, ліквідації актів агресії. Зокре¬ 
ма, декларація пропонує всім д-вам 
зробити все можливе для підвищен¬ 
ня авторитету Ради Безпеки ООН 
та ефективності її рішень; закликає 
д-ви припинити гонку озброєнь, 
ліквідувати ядерну та ін. види 
зброї масового знищення, укласти 
договір про заг. і повне роззбро¬ 
єння. В ній рішуче засуджують¬ 
ся всі форми гноблення й диск¬ 
римінації, особливо расизм і 
апартеїд. Вона настійно підкрес¬ 
лює тісний взаємозв’язок між 
зміцненням міжнар. безпеки і роз¬ 
витком міжнар. співробітництва, 
зокрема з екон. питань. Питання 
про заходи щодо здійснення цієї 
декларації розглядаються на що¬ 
річних сесіях Ген. Асамблеї ООН. 

Н. М. Ульянова. 

Декларація про вста¬ 
новлення нового між¬ 
народного економіч¬ 
ного порядку — прийнята 
VI спеціальною сесією у квітні — 
травні 1974 за ініціативою країн, 
що розвиваються, і при підтримці 
соціалістичних д-в з метою удо¬ 
сконалення існуючої системи екон. 
відносин на основі справедливос¬ 
ті, рівності, взаємності інтересів 
та співробітництва всіх держав. 
Декларацію доповнено й конкре¬ 
тизовано в документах ряду на¬ 
ступних конференцій країн, що 
розвиваються, і сесій Ген. Асамб¬ 
леї ООН, зокрема, VII спец, сесії 
(вересень 1975). Положення де¬ 
кларації мають антиімперіалістич¬ 
ний характер і є складовою части¬ 
ною боротьби прогресивного люд¬ 
ства за послідовну демократизацію 
екон. відносин. У цьому докумен¬ 
ті всі д-ви — члени ООН закли¬ 
каються до заг. міжнар. визнання 
повного суверенітету д-в над їхні¬ 
ми природними та ін. ресурсами, 
включаючи право на націоналіза¬ 
цію; створення ефективного між¬ 
нар. механізму регулювання зов- 
нішньоторг. цін і стабілізації ек¬ 
спортних прибутків країн, що роз¬ 
виваються; розширення різнома¬ 

нітних форм міжнар. допомоги 
країнам, що розвиваються, і ство¬ 
рення додаткових можливостей 
для передачі новітньої технології 
і наук.-тех. досвіду. 

П. С. Єщенко. 
Декларація про ви¬ 
користання науково- 
технічного прогресу в 
інтересах миру і "на 
благо людства — прийня¬ 
та 10.XI 1975 з ініціативи Рад. 
Союзу. В ній сформульовано прин¬ 
ципи, яких мають дотримуватись 
д-ви в своїй політиці щодо викори¬ 
стання досягнень науки і техніки, 
насамперед зазначено, що всі д-ви 
мають сприяти міжнар. співробіт¬ 
ництву в інтересах зміцнення 
миру і безпеки, свободи і неза¬ 
лежності, а також в цілях екон. 
і соціального розвитку народів і 
забезпечення прав і свобод людини 
відповідно до Статуту ООН. Особ¬ 
ливо підкреслюється, що наук.- 
тех. прогрес не можна використо¬ 
вувати для порушення сувереніте¬ 
ту й територіальної недоторкан¬ 
ності ін. д-в. Д-ви повинні спря¬ 
мовувати свої зусилля на здійснен¬ 
ня ефективних заходів, включаю¬ 
чи законодавчі, для запобігання й 
недопущення використання наук.- 
тех. досягнень на шкоду правам і 
осн. свободам людини чи з метою 
приниження її гідності; на захист 
усіх верств населення від нега¬ 
тивних наслідків можливо непра¬ 
вильного використання досягнень 
наук.-тех. прогресу. 

А. Д. Бутейко. 

Декларація про по¬ 
глиблення і зміцнення 
розрядки міжнарод¬ 
ної напруженості — 
прийнята одностайно 19.XII 1977 
за проектом, внесеним Радянським 
Союзом (після її прийняття КНР 
відмежувалася від цього доку¬ 
мента). Держави — члени ООН 
заявили в цій декларації про свою 
рішимість твердо дотримуватися 
й сприяти здійсненню положень 
Статуту ООН та ін. загальнови¬ 
знаних принципів і декларацій, 
спрямованих на зміцнення між¬ 
нар. миру і безпеки, розвиток 
дружніх відносин між д-вами. 
Вони зобов’язалися розглянути 
питання про здійснення нових сут¬ 
тєвих кроків, спрямованих на реа¬ 
лізацію заходів по роззброєнню, 
маючи на увазі досягнення кінце¬ 
вої мети — заг. і повного роззбро¬ 
єння під суворим і ефективним 
міжнар. контролем. У декларації 
підкреслюється необхідність 
сприяти мирному й швидкому вре¬ 
гулюванню нерозв’язаних міжнар. 
проблем; утримуватися від погро¬ 
зи силою або застосування її та 
додержуватись у своїх відносинах 
з ін. д-вами осн. принципів сучас. 
міжнародного права, сприяти по¬ 
вазі до прав людини й осн. свобод 
для всіх тощо. В. П. Меньїиов. 
ДЕКЛАРАЦІЯ (лат. бесіагаііо, 
від бесіаго — заявляю, оповіщаю) 
— 1) Заява одного чи кількох уря¬ 
дів, політ, партій, міжнар. або 
громад, орг-цій, що доводить до 
заг. відома програмний акт, важ¬ 
ливу міжнар. подію, закон тощо; 
урочисте проголошення загально- 
політ. принципів. 2) Заява плат¬ 
ника податку про характер і роз- 
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мір доходів. 3) Документ, що до¬ 
дається до грошових і цінних 
пакетів, які надсилаються поштою 
за межі країни. 4) Заява &о митни¬ 
ці від особи, що проїздить через 
кордон, про наявність і кількість 
у неї речей, цінностей тощо. 
ДЕКЛАРАЦІЯ 26 ДЕРЖАВ 
1942. Підписана 1.1 у Вашінгто- 
ні представниками держав — учас¬ 
ниць антигітлерівської коаліції. 
Декларація проголосила необхід¬ 
ність повної перемоги над фашиз¬ 
мом для захисту життя, свободи і 
незалежності народів. Д-ви, які її 
підписали, зобов’язалися застосу¬ 
вати всі свої військ, та екон. ре¬ 
сурси у війні проти країн Берлін¬ 
ського пакту 1940, не укладати 
сепаратного перемир’я або миру з 
ворогом. У декларації вказувалося 
на можливість приєднання до неї 
ін. націй, згодних з її принципа¬ 
ми. Від 1.1 1942 до 1.ІІІ 1945 до 
декларації приєдналася 21 краї¬ 
на. Д-ви, які підписали цей доку¬ 
мент, дістали назву «Об’єднані На¬ 
ції*. Після розгрому фашист. Ні¬ 
меччини при вирішальній ролі 
СРСР на Сан-Франціській конфе¬ 
ренції 1945 було створено Орга¬ 
нізацію Об'єднаних Націй. 
ДЕКЛАРАЦІЯ держав—УЧАС¬ 
НИЦЬ варшавського дбго- 
ВОРУ 1978. Прийнята 23.ХІ на 
нараді Політичного консульта¬ 
тивного комітету 22—23. XI в 
Москві. В документі розглянуто 
актуальні питання обстановки в 
Європі та міжнар. відносин у ціло¬ 
му, міститься звернення до 'всіх 
д-в і народів світу з закликом рі¬ 
шуче стати на шлях політики 
миру, розрядки міжнародної на¬ 
пруженості, мирного врегулювання 
спірних питань, відмови від за¬ 
стосування сили; добиватися про¬ 
ведення переговорів п’яти ядер¬ 
них д-в з метою виключення з їх¬ 
ніх арсеналів ядерної зброї; напо¬ 
лягати на скороченні воєнних бюд¬ 
жетів; вжити заходів для знижен¬ 
ня рівня воєнного протистояння. 
в Європі; покінчити з залишками 
колоніалізму і неоколоніалізмом; 
будувати міжнар. екон. відносини 
на справедливій демократичній ос¬ 
нові; суворо дотримуватися прин¬ 
ципів, втілених у Заключному акті 
загальноєвроп. наради 1975, не¬ 
ухильно проводити політику мир¬ 
ного співіснування. М. В. Оснач. 

ДЕКЛАРАЦІЯ НАРАДИ пред 
СТАВНИКГВ КОМУНІСТЙЧ 
НИХ І РОБІТНЙЧИХ ПАР¬ 
ТІЙ СОЦІАЛІСТЙЧНИХ КРАЇН 
1957 — документ, прийнятий пред¬ 
ставниками 12 комуністичних і 
робітничих партій на нараді, що 
відбулася 14—16.ХІ в Москві. В 
Декларації узагальнено досвід ді¬ 
яльності комуністичних і робітн. 
партій соціалістичних д-в, робітн. 
руху в капіталістичному світі, 
нар.-визвольної боротьби народів 
колоніальних і залежних країн. 
В ній також проаналізовано між¬ 
нар. становище і докорінні зміни, 
що відбулись у розстановці сил 
на світовій арені, підкреслено, що 
наявність воєн, небезпеки з боку 
імперіалістичних д-в робить бо¬ 
ротьбу за мир першочерговим зав¬ 
данням комуністичних партій. 
Велику увагу в Декларації приділе¬ 
но питанням зміцнення єдності і 

співробітництва комуністичних і 
робітн. партій, всіх антиімперіаліс¬ 
тичних сил світу. В документі 
наголошено, що всім країнам, які 
стають на шлях соціалізму, прита¬ 
манні заг. закономірності в здійс¬ 
ненні соціалістичної революції й со¬ 
ціалістичного будівництва, при 
цьому відзначено необхідність ура¬ 
хування конкретних умов і нац. 
особливостей кожної країни, вка¬ 
зано на можливість оагатоманіт- 
них форм переходу різних країн 
від капіталізму до соціалізму. Дек¬ 
ларація підкреслила, що основою 
взаємовідносин країн соціалістич¬ 
ної системи, всіх комуністичних 
і робітн. партій є принципи про- 
лет. інтернаціоналізму. В Декла¬ 
рації вказано на необхідність рі¬ 
шучої боротьби проти опортунізму, 
ревізіонізму, догматизму і сек¬ 
тантства. Декларація підтверджу¬ 
вала прагнення комуністичних пар¬ 
тій до співробітництва з соціаліс¬ 
тичними партіями. До Декларації 
згодом приєдналися комуністичні 
партії капіталістичних країн (16— 
19.XI 1957 на нараді представників 
братніх партій 64 країн світу). 
Дальшого розвитку положення Де¬ 
кларації набули в Заяві Наради 
представників комуністичних і 
робітничих партій 1960 і в до¬ 
кументі «Завдання боротьби проти 
імперіалізму на сучасному етапі 
і єдність дій комуністичних і ро¬ 
бітничих партій, всіх антиімперіа¬ 
лістичних сил* (Москва, 1969). 

В. Н. Гулевич 

ДЕКЛАРАЦІЯ Н ЕЗАЛ £ЖНОС- 
ТІ 1776 — політичний і юридичний 
акт, який проголосив відокремлен¬ 
ня від Англії 13 північно-амер. ко- 
лоній-пггатів і поклав початок існу¬ 
ванню суверенної бурж. держа¬ 
ви — СІЛА. Прийнята 4 липня 
Філадельфійським Континенталь¬ 
ним конгресом представників англ. 
колоній під час війни за незалеж¬ 
ність у Північній Америці 1775— 
83. Автор проекту декларації — 
Т. Джефферсон. Декларація про¬ 
голошувала рівність людей, їхнє 
«право на життя, свободу, праг¬ 
нення до щастя*, право народу на 
революцію, ідеї нар. суверенітету, 
що мало для своєї доби прогре¬ 
сивне значення. Проте до осн. 
тексту Д. н. не ввійшло положення 
про засудження рабства, що було 
значною поступкою рабовласни¬ 
кам Амер. буржуазія використа¬ 
ла Д. н. для встановлення і зміц¬ 
нення своєї влади. У наш час про¬ 
гресивні ідеї Д. н. беруть на оз¬ 
броєння трудящі США в боротьбі 
за справжню демократію і соціаль¬ 
ний прогрес. 

Ю. /. Ніпорко. 

ДЕКЛАРАЦІЯ прав людйни 
І ГРОМАДЯНИНА — програм¬ 
ний документ Великої французь¬ 
кої революції, прийнятий Уста¬ 
новчими зборами 26. VIII 1789. 
Повністю ввійшла в першу Кон¬ 
ституцію Франції (1791). Д. п. л. 
і г. проголосила: «народний су¬ 
веренітет*; «природні і невід’ємні 
права людини*; заг. рівність гро¬ 
мадян перед законом; їхнє право 
на «свободу, власність, безпеку і 
опір гнобленню*; свободу особи, 
совісті, слова, друку та ін. бурж.- 
демократичні свободи. Прийняття 
Д. п. л. і г. мало прогресивне зна¬ 

чення. Вона стала прапором ре- 
волюц. сил, які піднялися на бо¬ 
ротьбу проти феод, порядків і 
абсолютизму. Поряд з цим, ого¬ 
лосивши приватну власність 
(ст. 17) «священною і недоторкан¬ 
ною*, декларація тим самим ут¬ 
верджувала екон. і соціальну не¬ 
рівність, капіталістичну експлуа¬ 
тацію і гноблення трудящих. Не¬ 
забаром рядом законодавчих ак¬ 
тів (Ле Шапельє законом про за¬ 
борону робітн. спілок і страйків 
1791 тощо) буржуазія обмежила 
демократичний зміст прав і сво¬ 
бод, проголошених декларацією. 

Ю. І. Нипорко. 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ НАРбДІВ 
РОСІЇ — один з найважливіших 
конституційних актів Рад. Респуб¬ 
ліки, що поклав початок перетво¬ 
ренню в життя ленінської програ¬ 
ми в нац. питанні; правова основа 
створення суверенних рад. союз¬ 
них республік та радянської феде¬ 
раті — Союзу РСР. Затвердже¬ 
на 2 (15).ХІ 1917 Раднаркомом 
Рос. Федерації. Відповідно до про¬ 
грамних вимог Комуністич. пар¬ 
тії Декларація проголосила рів¬ 
ність і суверенність народів Росії, 
їхнє право на вільне самовизначен¬ 
ня аж до відокремлення й ство¬ 
рення самостійної д-ви, скасуван¬ 
ня всіх нац. і нац.-реліг. привіле¬ 
їв та обмежень тощо. Здійснюючи 
Д. п. н. Р., Раднарком у <Мані- 
фесті до українського народу з 
ультимативними вимогами до 
Української ради* визнав за укр. 
народом право на самовизначення 
і утворення Укр. республіки. Не¬ 
забаром було визнано держ. не¬ 
залежність Фінляндії [18 (ЗІ).ХІІ 
1917], Польщі (29.VIII 1918), Есто¬ 
нії (7.XII 1918), Литви і Латвії 
(22.XII 1918), Білорусії (4.ІІ 1919) 
й народів Кавказу (1919). 
Літ.: Декрети Советской в ласти, т. 1. 
25 октября 1917 г.— 16 марта 1918 г. 
М., 1957. 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ТРУДЯ¬ 
ЩОГО І ЕКСПЛУАТОВАНОГО 
НАРОДУ — один з найважливі¬ 
ших конституційних актів Рад. 
республіки, який законодавчо за¬ 
кріпив завоювання Великого Жовт¬ 
ня і проголосив основні принципи 
й завдання соціалістичної держави. 
Написана В. І. Леніним. Остаточ¬ 
но затверджена 18 (31 ).І 1918 Тре¬ 
тім Всеросійським з'їздом Рад. 
У Декларації законодавчо закріп¬ 
лено перші завоювання соціаліс¬ 
тичної революції: встановлення 
влади Рад у країні, скасування при¬ 
ватної власності на землю, націо¬ 
налізацію банків, пром-сті й тран¬ 
спорту, анулювання царських по¬ 
зик тощо. Декларація встановила 
федеративний принцип держ. уст¬ 
рою, проголосивши, що Російсь¬ 
ка Рад. Республіка засновується 
«на засадах вільного союзу вільних 
націй, як федерація радянських 
національних республік* (ст. 2), 
визначила корінні засади радян¬ 
ської федерації, надаючи можли¬ 
вість добровільного об’єднання 
рад. соціалістичних республік. Де¬ 
кларація повністю схвалила бо¬ 
ротьбу Рад. д-ви за демократич¬ 
ний мир, закріпила принципи рад. 
зовн. політики: політики миру, 
скасування таємних договорів, по¬ 
важання нац. суверенітету та ін. 
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Текст Декларації було повністю 
включено в Конституцію РРФСР 
1918. 
Літ.: История Советской Конститу- 
ции. (В документах). 1917—1956. М., 
1957. 
ДЕКЛАРАЦІЯ про оголб- 
шення Африки без'ядер¬ 
ною збною — прийнята 2-ю 
конференцією глав держав і уря¬ 
дів Організації Африканської Єд¬ 
ності 1964. Учасники її взяли на 
себе зобов’язання не виробляти й 
не володіти ядерною зброєю та 
звернулись із закликом до всіх 
д-в світу взяти такі зобов’язання 
й поважати положення Декларації. 
XX сесія Генеральної Асамблеї 
ООН 1965 спец, резолюцією схва¬ 
лила цю Декларацію й закликала 
всі д-ви визнати афр. континент 
вільним від ядерної зброї і утри¬ 
муватись від випробувань, вироб¬ 
ництва, застосування та загрози 
застосування, розміщення й пере¬ 
дачі прямо чи посередньо такої 
зброї. Ю. В. Костенко. 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ПРИЙНЯТ¬ 
ТЯ І ОГОЛОШЕННЯ КОНСТИ¬ 
ТУЦІЇ (ОСНОВНОГО ЗАКОНУ) 
СОЮЗУ РАДЯНСЬКИХ СОЦІ¬ 
АЛІСТИЧНИХ РЕСПУБЛІК — 
урочистий акт, прийнятий Верхов¬ 
ною Радою СРСР 9-го скликання 
на її позачерговій сесії 7.Х 1977, 
яким Верховна Рада СРСР, дію¬ 
чи від імені рад. народу і виражаю¬ 
чи його суверенну волю, прийня¬ 
ла нову Конституцію СРСР і 
оголосила про введення її в дію 
з 7.Х 1977. 
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ПРИЙНЯТ¬ 
ТЯ І ОГОЛОШЕННЯ КОНСТИ¬ 
ТУЦІЇ (ОСНОВНОГО ЗАКОНУ) 
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ 
СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІ¬ 
КИ — урочистий акт, прийнятий 
Верховною Радою УРСР 9-го 
скликання на її позачерговій се¬ 
сії 20.IV 1978, яким Верховна 
Рада республіки, діючи від імені 
народу Української РСР і вира¬ 
жаючи його суверенну волю, прий¬ 
няла нову Конституцію УРСР 
і оголосила про введення її в дію з 
20. IV 1978. 
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ПРИНЦИ¬ 
ПИ МІЖНАРОДНОГО КУЛЬ¬ 
ТУРНОГО СПІВРОБЇТНИЦТ- 
ВА — прийнята XIV сесією Гене¬ 
ральної конференції ЮНЕСКО 
4.XI 1966 з метою зміцнення між- 
нар. культурних зв’язків та за¬ 
безпечення поступового досягнен¬ 
ня миру шляхом співробітництва 
всіх народів у галузі освіти, науки 
і культури. В розробці Деклара¬ 
ції активну участь узяв Рад. Союз. 
У Декларації викладено осн. прин¬ 
ципи, якими повинні керуватись 
уряди, орг-ції, установи та асо¬ 
ціації для розвитку міжнар. куль¬ 
тур. співробітництва, і підкресле¬ 
но, що ці принципи слід застосо¬ 
вувати з урахуванням осн. прав і 
свобод людини. Принципами між¬ 
нар. культур, співробітництва є, 
зокрема, розповсюдження знань, 
сприяння збагаченню різних 
культур, розвиток мирних відно¬ 
син га дружби між народами, по¬ 
ліпшення умов матеріального і 
духовного життя людини в усіх 
частинах світу. і. А. Литвин. 

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО УТВОРЕН¬ 
НЯ СРСР — державний акт, яким 

проголошено об’єднання рад. рес¬ 
публік РРФСР, УРСР, БРСР і 
ЗРФСР у єдину союзну державу— 
Союз Радянських Соціалістичних 
Республік. Проект Декларації 
схвалила конференція повноваж¬ 
них делегацій цих республік і за¬ 
твердив разом з Договором про 
утворення СРСР 1-й Всесоюзний 
з’їзд Рад ЗО.XII 1922. Ідею ство¬ 
рення СРСР на основі добровіль¬ 
ного об’єднання рівноправних не¬ 
залежних рад. республік висунув 
В. І. Ленін. В Декларації відзна¬ 
чено, що буржуазія виявилась без¬ 
силою розв’язати нац. питання і 
лише в умовах Рад. влади, дикта¬ 
тури пролетаріату стало можли¬ 
вим ліквідувати нац. гноблення, 
створити обстановку взаємного 
довір’я і закласти основи братер¬ 
ського співробітництва народів. 
Утворення СРСР, як визначено 
Декларацією, зумовлене необхід¬ 
ністю відбудови зруйнованого вій¬ 
ною народного г-ва, гарантуван¬ 
ня зовн. безпеки рад. республік, 
інтернац. характером Рад. влади. 
В Декларації підкреслено, що 
СРСР є добровільним об’єднан¬ 
ням рівноправних народів, де 
кожній республіці забезпечено пра¬ 
во вільного виходу з Союзу і всту¬ 
пу до нього. Декларація разом з 
Договором про утворення СРСР 
увійшла до Конституції СРСР 
1924 як її перший розділ. 
Літ.: Торжество національної полі¬ 
тики КПРС. К., 1972; Бабій Б. М. 
Союз РСР і роль України в його утво¬ 
ренні. К., 1972. В. І. Калиновий. 

ДЕКЛАРАЦІЯ СРСР І ФРАНЦІЇ 
1975, Декларація про дальший роз¬ 
виток дружои та співробітництва 
між Радянським Союзом і Фран¬ 
цією 1975. Підписана 17.X в Мос¬ 
кві. Проголосила політику роз¬ 
рядки та співробітництва єдиною 
розумною основою відносин між 
країнами з різним сусп. ладом. 
Сторони заявили про готовність су¬ 
воро дотримуватись і проводити 
в життя всі принципи Заключно¬ 
го акта Наради з питань безпеки 
та співробітництва в Європі, кон¬ 
статували збіг інтересів двох кра¬ 
їн у багатьох важливих питаннях 
міжнар. відносин, підтвердили 
рішимість сприяти здійсненню заг. 
і повного роззброєння. Сторони 
висловилися за дальше розширен¬ 
ня та поглиблення екон. і пром. 
співробітництва, зв’язків у галу¬ 
зі мист., освіти, науки і культури. 

В. П. Меньшов. 

ДЕКЛАСОВАНІ ЕЛЕМЕНТИ 
(від де... і клас) — люди, які 
втратили зв’язок зі своїм суспіль¬ 
ним класом чи соціальною групою, 
не беруть участі в сусп. виробни¬ 
цтві, морально розкладені, часто 
зв’язані зі злочинним світом. 
Д. е.— продукт класово-антагоніс¬ 
тичного суспільства, яке утворює 
верству людей без певних занять 
(люмпен-пролетаріат, професій¬ 
ні злочинці, повії тощо). В соціа¬ 
лістичному суспільстві сусп. влас¬ 
ність на засоби виробництва ви¬ 
ключає об’єктивну основу існу¬ 
вання декласованих елементів. 

М. М. Мокляк, 

ДЕКбКТ (від лат. бесосіит — 
відвар) — одна з лікарських форм; 
те саме, що й відвар. 

ДЕКОМПЕНСАЦІЯ (від де... і 
лат. сошрепзаііо — зрівноважен¬ 
ня) — недостатність або розлад 
механізмів відновлювання при 
функціональних порушеннях і 
структурних дефектах організму. 
Д. може виникати на основі про¬ 
гресування хвороби або патологіч¬ 
ного процесу, у зв’язку з фіз. пере¬ 
вантаженням чи перевтомою, вна¬ 
слідок дії температурних факторів, 
травми, супутньої хвороои тощо. 
В клінічній практиці відомо ба¬ 
гато випадків Д.: декомпенсація 
кровообігу, поява набряків і гіпок¬ 
сії тканин при вадах серця тощо. 
ДЕКОМПОЗ£Р (від франц. бе- 
сошрозег — розчиняти, подрібню¬ 
вати) — апарат, у якому, розкла¬ 
даючи алюмінатні розчини, виді¬ 
ляють кристали гідроокису алюмі¬ 
нію. Являє собою ємність з перемі¬ 
шуючим пристроєм, яким підтри¬ 
мують у суспендованому (див. 
Суспензія) стані частинки затрав- 
ки (речовини, що є центром кри¬ 
сталізації). Розрізняють Д. з мех. 
і повітряним перемішуванням. Д. 
звичайно з’єднують послідовно в 
секції — по 10—15 апаратів. Алю- 
мінатний розчин і затравка безпе¬ 
рервно надходять у перший апарат, 
а з останнього відбирають гідрат¬ 
ну пульпу. Д. застосовують у ко¬ 
льоровій металургії. Див. також 
Алюмінати. 
ДЕКОМПРЕСГЙНІ РбЗЛАДИ 
(від де... і лат. сотргеззіо — стис¬ 
нення) — патологічні стани, що 
розвиваються внаслідок утворен¬ 
ня в крові й тканинах живих орга¬ 
нізмів пухирців газу при зниженні 
зовнішнього тиску (у людини при 
швидкому виході з кесона, підні¬ 
манні на висоту тощо). Утворення 
пухирців пов’язане з переходом 
газів крові й тканин з розчинено¬ 
го стану у вільний. Газові пухир¬ 
ці порушують кровообіг, подраз¬ 
нюють і ушкоджують тканини ор¬ 
ганізму. Оскільки є змога чітко 
диференціювати етіологію і пато¬ 
генез порушень, пов’язаних з де¬ 
компресією, то кожне таке пору¬ 
шення правильно розглядати як 
самостійну нозологічну форму 
заг. групи декомпресійних розла¬ 
дів. Див. Висотна хвороба, Ке¬ 
сонна хвороба. 
ДЕКбР (від лат. бесого — прикра¬ 
шаю) — система прикрас споруди 
(фасаду, інтер’єру) або виробу. 
Виступаючи в єдності з об’ємно- 
просторовою композицією, Д. як 
простий (однотонне пофарбування, 
однорідна фактурна обробка по¬ 
верхні), так і складний (орнамент, 
скульптура, розпис) стає її еле¬ 
ментом, акцентує виразність ком¬ 
позиції, вносить в неї відповідні 
масштабні співвідношення, ритм 
і колорит. Д.— один із засобів зо¬ 
рового поєднання в ансамбль окре¬ 
мих будівель чи предметів. 
ДЕКОРАТЙВНЕ МИСТЕЦТВО — 
широка галузь мистецтва, яка по¬ 
в’язана з естетично-художнім фор¬ 
муванням матеріального середови¬ 
ща, що створюється людиною. До 
Д. м. входить монументально-де¬ 
коративне мистецтво} яке безпо¬ 
середньо пов’язане з архітектурою 
(створення архіт. декору, розписів 
декоративних, рельєфів, вітра¬ 
жів, мозаїк, скульптури малих 
форм). Серед складових Д. м.— 

ДЕКОРАТИВНЕ 
МИСТЕЦТВО 
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щ. Де Костер. 

декоративно-ужиткове мистецт¬ 
во та оформлювальне мистецтво 
(художнє оформлення святкових 
демонстрацій, експозицій виставок, 
музеїв, вітрин). Як елемент або 
деталь композиції (площі, вулиці, 
парку, споруди, а також інтер’¬ 
єра, костюма) твори Д. м. віді¬ 
грають істотну роль в об’ємно-про¬ 
сторовій організації відповідного 
ансамблю. 
ДЕКОРАТЙВНІ РОСЛЙНИ — 
дерева, кущі й трав’янисті росли¬ 
ни, вирощувані для прикрашання 
міст, населених пунктів, внутр. 
озеленення приміщень з метою 
задоволення естетичних потреб лю¬ 
дини. Використовують для по¬ 
садок уздовж шляхів 
та вулиць, для створення 
красивих живих стін, куртин, жи¬ 
воплотів, різних груп, мальов¬ 
ничих композицій тощо. Д. р. 
є серед представників трьох від¬ 
ділів — покритонасінних, голона¬ 
сінних і папоротеподібних. Серед 
Д. р. є багато родин, родів і видів 
вищих рослин, створюються нові 
сорти і вводяться в культуру дико¬ 
рослі рослини. В УРСР у ря¬ 
дових і алейних по¬ 
садках використовують листя¬ 
ні породи — березу, в’яз, дуб, 
клен, гіркокаштан, липу, тополю, 
ясен; хвойні — ялину, тис, мод¬ 
рину, кипарис тощо. Групові 
й одиночні посадки (со¬ 
літери) формують з клена, дуба, 
платана, гіркокаштана і багатьох 
хвойних порід. Для створення са¬ 
мостійних груп і в одиночних по¬ 
садках широко використовують 
троянду, бузок, жимолость, та- 
волгу, дейцію. Виткими і лазячи¬ 
ми рослинами прикрашають аль¬ 
танки, тераси і стіни будівель. 
Для внутр. озеленення приміщень 
і влаштування квітників ви¬ 
користовують різні прямостоячі, 
звисаючі (ампельні рослини), лазя¬ 
чі (ліани) та ін. рослини. Для озе¬ 
ленення клумб на площах, у пар¬ 
ках, скверах та ін. використовують 
з однорічників — левкой, айстри, 
ротики, петунію, тютюн запаш¬ 
ний; з дворічників — братки, не¬ 
забудки, гвоздики; з багаторічни¬ 
ків — півники, півонію, флокси 
та ін. В закритому грунті виро¬ 
щують хризантеми, цикламен, гор¬ 
тензію, пальми, драцену та ін. 
При доборі Д. р. виходять з місце¬ 
вих умов і практики застосування 
тих чи ін. видів рослин. 
Літ.: Декоративні рослини природної 
флори України. К., 1977. 

Ц. П. Юхимчук. 

ДЕКОРАТЙВНІ СОБАКИ — 
група виведених порід кімнат¬ 
них собак, оригінальних за фор¬ 
мою, від маленьких до великих 
за розмірами. Сюди ж входять 
службові й мисливські собаки, які 
втратили своє первісне викори¬ 
стання. Найпопулярніші Д. с.— 
карликові тер’єри і пінчери, бо¬ 
лонки, пуделі, шпіци, чіхуа-хуа, 
японський хін та ін. Той- 
тер’єр — порода карликових 
гергєрів. Походження невідоме. 
Зріст — 18—26 см, конституція 
ніжна. Голова округла, морда за¬ 
гострена, очі великі, випуклі, вуха 
стоячі або напівстоячі. Кінцівки 
тонкі, довгі, хвіст купірується. 
Шерсть коротка. Забарвлення 

чорне й коричневе з підпалинами, 
руде і сіре. Розводять лише в 
СРСР. Пінчери карликових 
порід мають зріст 21—31 см. Со¬ 
баки міцної, сухої конституції, 
короткошерсті, забарвлення чор- 
но-підпале. У пінчерів купіру- 
ють хвіст і вуха. Поширені скрізь. 
Пудель — порода переважно 

Декоративні собаки: 1 — болонка; 
2 — шпіц; 3 — пінчер; 4 — тойтер’єр; 
5 — скайтер’єр; 6 — японський хін; 
7 — пудель; 8 — шотландський тер’¬ 
єр; 9 — ірландський тер’єр. 

декоративних собак. Походження 
точно не встановлено. Зріст карли¬ 
кових пуделів — до 35 см. Шерсть 
довга, м’яка або хвиляста з коси¬ 
цями. Забарвлення чорне, біле, 
сріблясте, коричневе. На окремих 
ділянках тіла шерсть вистригають 
за стандартом. Розводять скрізь. 
Шпіци — стародавня група по¬ 
рід кімнатних собак. Зріст кар¬ 
ликового шпіца — до 27 см. Шпі¬ 
ци мають маленьку голову, стоячі 
вуха, пухнасту, густу шерсть бі¬ 
лого, чорного, сірого і рудого 
кольору, загнутий і закинутий на 
спину хвіст. Поширені скрізь. 
ДЕКОРАТЙ В Н О-У ЖИ Т КО В Е 
мистецтво — розділ декора¬ 
тивного мистецтва; охоплює ряд 
галузей творчості, пов’язаних із 
створенням художніх виробів для 
побуту. Твори Д.-у. м. поділяють 
за призначенням (різне начиння, 
меблі, тканини, знаряддя праці, 
одяг, прикраси), за матеріалом (тек¬ 
стиль, метал, кераміка, фарфор, 
скло, дерево, фаянс), за технікою 
виконання (різьблення художнє, 
розпис декоративний, вишивка, 
вибійка, литво художнє, карбуван- 
ня, інтарсія). Д.-у. м. розв’язує 
водночас практичні й худож. зав¬ 
дання, воно сприяє худож. органі¬ 
зації предметного середовища, яке 
відповідає естетичним запитам лю¬ 
дини. Твори Д.-у. м. є надбанням 
матеріальної культури тієї епохи, 
за якої вони створюються, й тісно 
пов’язані з її звичаями, нац. та 
етнічними особливостями, з її кла¬ 
совими й соціальними відмінностя¬ 
ми. Естетична цінність виробів Д.- 
у. м., доцільність і виразність їх¬ 
ньої форми досягаються конструк¬ 
тивними й пластичними можливос¬ 
тями матеріалу, різноманітністю 
прийомів його обробки. Складову 

частину Д.-у. м. становлять елемен¬ 
ти декору. Д.-у. м. виникло на 
ранній стадії розвитку людського 
суспільства і протягом багатьох 
століть становило одну з важливих 
галузей худож. творчості. Пам’ят¬ 
ки мистецтва свідчать, що Д.-у. м. 
притаманне всім народам. З поя¬ 
вою класового суспільства з’яви¬ 
лися твори Д.-у. м., які виражали 
смаки та ідеологію пануючих кла¬ 
сів. У них часто зникає побутова 
доцільність, панівною стає вишу¬ 
каність форми, розрахованої лише 
на декоративний ефект. У кожну 
істор. епоху Д.-у. м. відповідало 
заг. спрямуванню ін. видів мистецт¬ 
ва, його худож. стилі змінювалися 
разом зі стилями в архітектурі, 
живописі, скульптурі тощо. В Зх. 
Європі Д.-у.м. займало значне міс¬ 
це в епоху Відродження, добу па¬ 
нування готики і барокко. У 19 ст. 
тенденції еклектизму, характерні 
для худож. культури, виявились 
і в Д.-у. м. У 2-й пол. 19 ст., поряд 
з побутуванням виробів народної 
творчості, виготовлення творів 
Д.-у. м. переходить на пром. осно¬ 
ву (див. Художня промисловість), 
з 20-х рр. 20 ст. поширюється ди¬ 
зайн. На території СРСР знайдено 
пам’ятки Д.-у. м., які належать до 
найдавніших часів (пізньопалеоліт. 
вироби з кістки, трипільська кера¬ 
міка, вироби з металу в скіфів). 
У 8—10 ст. було освоєно зернь і 
скань, прикрашали вишивкою одяг. 
Високохудожні вироби з металу, 
скла, кераміки та ін. відомі з часів 
Київської Русі. Різноманітне й ба¬ 
гате Д.-у. м. народів Рад. Союзу 
(зокрема, різьблення на дереві, ке¬ 
раміка і текстиль Росії, Білорусії, 
килими Туркменії й Азербайджа¬ 
ну, художня обробка металу, різьб¬ 
лення на камені й кераміка Вірме¬ 
нії та Грузії). 
Багаті традиції має яскраве й само¬ 
бутнє Д.-у. м. України (килими, 
вишивка, кераміка, різьблення). В 
основі укр. Д.-у. м.— традиційні 
зв’язки з народною творчістю. В 19 
ст. розвинулось пром. Д.-у. м., 
з’явилися заводи по виготовленню 
фарфору та скла. Перспективи 
створення нового середовища для 
побуту, праці й відпочинку трудя¬ 
щих відкрились після Великої 
Жовтн. соціалістич. революції. Ху¬ 
дожники, створюючи комплексне 
оздоблення жител, клубів, пала¬ 
ців культури, дитячих закладів, 
ансамблів одягу, використовують 
спадщину нар. творчості. В 20-х і 
особливо в 30-х рр. широкого роз¬ 
витку набувають народні художні 
промисли. На Україні історично 
склалися художні осередки, кож¬ 
ний з яких має свої особливості. 
Найвідоміші з них — Косів, Пи- 
стинь, Яворів (Івано-Франківщи- 
на), Опішня, Решетилівка (Пол¬ 
тавщина), Дибинці (Київщина), 
Ічня, Дігтярі (Чернігівщина), 
Петриківка (Дніпропетровщина), 
Бубнівка, Клембівка (Вінниччина), 
Вижниця (Буковина), Кролевець 
(Сумщина). У 60—70-х рр. для 
Д.-у. м. характерне поєднання як 
народного, так і професійного мис¬ 
тецтва. Художники текстильних 
комбінатів (Київського, Дарниць¬ 
кого, Житомирського, Херсонсько¬ 
го та Чернівецького об’єднання 
«Світанок*). заводів худож. скла 
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(Київського, Львівського, Стрий- 
ського), заводів кераміки та фар¬ 
фору (Васильківського, Баранів- 
ського, Коростенського, Тернопіль¬ 
ського) створюють широкий асорти¬ 
мент текстилю для інтер’єрів і одя¬ 
гу, виробів художнього скла, кера¬ 
міки. Виготовляються твори як 
масового виробництва (для що¬ 
денного побуту), так і унікальні 
(для архітектурних споруд — готе¬ 
лів «Тарасова гора» в Каневі, -«Чор¬ 
не море» в Одесі,«Київ»,«Москва», 
Будинку кіно в Києві, міжнар. 
спортивного табору у Ворохті та 
ін.). Колекції творів Д.-у. м. на 
Україні зберігаються в Київському 
музеї українського народного деко¬ 
ративного мистецтва, Українсько¬ 
му музеї етнографії та художньо¬ 
го промислу, Коломийському музеї 
народного мистецтва Гуцульщини, 
Полтавському краєзнавчому му¬ 
зеї, в обласних художніх музеях, 
а також у музеях під відкритим 
небом (Київському, Закарпатсько¬ 
му, Переяслав-Хмельницькому). 
Див. також Батик, Ваза, Гобелен, 
Гутнескло, Золотарство, Килим, 
Кришталь, Лаки художні. Майо¬ 
ліка, Мереживо, Теракота, Тка¬ 
нини художні. Іл. див. на окремо¬ 
му арк., с. 320—321, та до окре¬ 
мих статей. 
Літ.: Бабенчиков М. В. Народное де¬ 
коративнеє искусство Украиньї и его 
мастера. М., 1945; Нариси з історії 
українського декоративно-прикладно» 
го мистецтва. Львів, 1969; Історія 
українського мистецтва, т. 1—6. К., 
1966—68; Бутник-Сіверський Б. С. 
Українське радянське народне ми¬ 
стецтво, кн. 1—2. К., 1966—70; Жо- 
голь Л. Є. Декоративне мистецтво в 
інтер’єрі житла. К., 1973; Сучасне 
українське народне мистецтво. Аль¬ 
бом. К., 1976. Л. Є. Жоголь. 
ДЕКОРАЦІЯ (від лат. (іесого — 
прикрашаю) — оформлення сцени, 
яке відтворює обстановку дії виста¬ 
ви і допомагає розкрити її ідейний 
зміст. Створюється за допомогою 
виражальних засобів живопису, 
графіки, архітектури, освітлення, 
сценічної техніки, кінопроекції. 
ДЕ КОСТЕР (Ое Созіег) Шарль 
(20.VIII 1827, Мюнхен — 7.У 1879, 
Іксель) — бельгійський письмен¬ 
ник, публіцист. Писав франц. мо¬ 
вою. Перші збірки — «Фламанд¬ 
ські легенди» (1858) і «Брабант- 
ські оповідання» (1861). Світову 
славу Де К. приніс твір «Легенда 
про Тіля Уленшпігеля і Ламме 
Гудзака...» (1867; екранізовано в 
СРСР, 1978), який знаменує собою 
початок реалізму в бельг. л-рі. В 
«Легенді...» відтворено події Ні¬ 
дерландської бурж. революції 16 
ст. і боротьбу проти ісп. гніту. 
Автор психологічного роману «Ве¬ 
сільна подорож» (1872), істор. 
драми «Стефанія» (1878), дорож¬ 
ніх нарисів. 
Те.: Укр. перек л.— Продаж інду¬ 
льгенцій. К., 1957; Легенда про геро¬ 
їчні, веселі і славетні пригоди Уленш- 
пігеля і Ламме Гудзака у Фландрії 
та інших країнах. К., 1974; Рос. п е - 
р е к л.— Фламандские легендьі. М., 
1975. 
Літ.: Мицкевич Б. П. Шарль Де Кос¬ 
тер и становление реализма в бельгий- 
ской литературе. Минск, 1960; Дан- 
ченко В. Т., Паевская В. А. Шарль 
Де Костер. Биобиблиографический 
указатель. М., 1964. 

ДЕКРЕМЕНТ ЗГАСАННЯ (від 
лат. сіесгетепіит — зменшення) — 

кількісна характеристика швидкос¬ 
ті згасання коливань (див. Згасаю¬ 
чі коливання); дорівнює натураль¬ 
ному логарифмові відношення двох 
наступних максимальних відхилень 
коливної величини в один і той 
самий бік. 
ДЕКРЕТ (лат. Десгеіит — рішен¬ 
ня, постанова, указ) — 1) У Старо¬ 
давньому Римі акти сенату, кон¬ 
сула, імператора. 2) Законодав¬ 
чий акт найвищих органів Франц. 
республіки кін. 18 ст. і Паризької 
комуни 1871. 3) Законодавчий акт 
найвищих органів держ. влади і 
управління Рад. держави в перші 
роки її існування з найважливіших 
питань держ. життя (див., напр., 
Декрет про землю). 4) В ряді європ. 
соціалістичних країн акти найви¬ 
щих органів держ. влади (напр., 
у Польщі). 5) В деяких бурж. д-вах 
(напр., у Франції) — урядовий 
акт, що часто замінює закон і має 
силу закону. 
ДЕКРЕТ ВЦВК ПРО ОБ’ЄДНАН¬ 
НЯ РАДЯНСЬКИХ РЕСПУБЛІК 
— один із перших державних актів 
Рад. держави, що, втілюючи во¬ 
лю трудящих РРФСР, України, 
Латвії, Литви і Білорусії, про¬ 
голосив створення воєнного союзу 
між радянськими республіками. 
Прийнятий 1.УІ 1919 на підставі 
ленінського проекту директиви ЦК 
РКП(б) про воєнну єдність (тра¬ 
вень 1919), необхідну для органі¬ 
зації відсічі контрреволюції та 
іноз. інтервенції. Ініціатива в укла¬ 
денні «тісного оборонного союзу» 
проти сил контрреволюції належа¬ 
ла ЦВКУРСР [див. «История Со- 
ветской конституции (в докумен¬ 
тах) 1917—1956». М., 1957, с. 206— 
207]. Декрет передбачав об’єднання 
військ, орг-ції й військ, команду¬ 
вання, Рад нар. г-ва, залізничного 
управління й г-ва, фінансів, комі¬ 
саріатів праці рад. республік — 
РРФСР, України, Латвії, Литви, 
Білорусії та Криму. Об’єднання 
відбулося на основі визнання неза¬ 
лежності, свободи й самовизначен¬ 
ня кожної республіки. Декрет був 
важливим кроком на шляху розвит¬ 
ку федеративних відносин між 
незалежними ,рад. республіками, 
зміцнення їхньої держ.-політичної 
єдності і сприяв перемозі над внутр. 
і зовн. контрреволюцією. 
ДЕКРЕТ ПРО ЗЕМЛЮ — пер¬ 
ший зем. закон Рад. держави. На¬ 
писаний В. І. Леніним і прийня¬ 
тий вночі проти 27.Х (9.XI) 1917 
Другим Всеросійським з’їздом Рад. 
Скасував назавжди і без будь-якого 
викупу приватну власність на зем¬ 
лю і зрооив її всенар. власністю. 
Всі поміщицькі, удільні, монастир¬ 
ські й церк. землі з усім с.-г. рема¬ 
нентом тощо передавались у роз¬ 
порядження волосних зем. к-тів 
і повітових Рад сел. депутатів. 
Заборонялись продаж, купівля, 
здача в оренду та всі ін. засоби 
відчуження землі. Декрет визна¬ 
чив, що землі трудящих селян і 
рядових козаків конфіскації не 
підлягають. На підставі Д. про 
з. було здійснено націоналізацію 
землі. Вимоги більшовицької агр. 
програми (див. Аграрна програма 
КПРС), яка відображала спокон¬ 
вічні мрії селянства про землю, ста¬ 
ли законом. За декретом селяни 
одержали безплатно понад 150 млн. 

дес. землі, були звільнені від оренд¬ 
ної плати за землю, виплати боргів 
банкові за куплені землі та ін. 
Д. про з. забезпечив підтримку 
соціалістичної революції з боку 
трудящого селянства й заклав осно¬ 
ву для міцного союзу його з робітн. 
класом, створив законодавчу базу 
для соціалістичної перебудови с. г. 
Селянство всієї країни зустріло Д. 
про з. з великим ентузіазмом. 
Перший Всеукраїнський з’їзд Рад 
доручив ЦВК поширити дію декре- 

НЗВШІЯ 
к лгрогтядгхлгс совгтя 

рдичихь н сомтскт щит 

Декрет про землю, прийнятий 2-м Все-* 
російським з’їздом Рад. 

ту на тер. всієї України. Перша 
Всеукр. сел. конференція 20.1 1918 
схвалила зем. політику Рад. влади 
і прийняла рішення про проведен¬ 
ня в життя Декрету про землю. 
Літ.: Ленін В. І. Доповідь про землю 
26 жовтня (8 листопада). Повне зіб¬ 
рання творів, т. 35; Декрети Совет- 
ской власти, т. 1. 25 октября 1917 г.— 
16 марта 1918 г. М., 1957; Ленинский 
Декрет «О земле» и современность. 
М., 1970; История государства и пра¬ 
ва Украинской ССР. К., 1976. 

Л. Л. Потарикина. 

ДЕКРЕТ ПРО МИР —перший 
зовнішньополіт. акт Рад. держави. 
Написаний В. І. Леніним і одно¬ 
стайно прийнятий Другим Всеро¬ 
сійським з’їздом Рад 26.X (8.XI) 

^ ИЗВЬСТІЯ 
ййшго Н[шшш№Їт 

И ПЕТРОГРЯДСКЛГО С0БІТЯ 

иичихь и сщдтснт депутатові». 

Декрет» о мирі. 
сримлтьій едкнотасио на засіданіи Все- 
поссійскаю СгЛтда СовЬтовь Рабочихь. 
Сспдатсхихч» и Крестьяискихь Депутатові 

26 октября 1417 г. 

Декрет про мир, прийнятий 2-м Всеро* 
сійським з’їздом Рад. 

ДЕКРЕТ 
ПРО МИР 
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ДЕКРЕТ ПРО 
РОБІТНИЧО- 
СЕЛЯНСЬКУ 
ЧЕРВОНУ АРМІЮ 

КпФ.-Л. Деліб. 

1917. В декреті відображено зов- 
ніпшьополіт. програму Комуніс¬ 
тичної партії і Рад. д-ви, осн. зміс¬ 
том якої були: вимога справедли¬ 
вого й демократичного миру, тобто 
миру без анексій і контрибуцій; 
мирне співіснування д-в з різними 
соціально-екон. системами; відмо¬ 
ва Рад. д-ви брати участь в імпе¬ 
ріалістичних війнах; протест проти 
насильницького приєднання чужих 
земель після 1-ї світової війни; 
засудження колоніальної системи 
імперіалізму. Декрет проголошу¬ 
вав повну рівність д-в і народів, 
поважання їхнього суверенітету й 
незалежності, підкреслював необ¬ 
хідність опублікування таємних до¬ 
говорів тощо. Декрет запровадив 
у дипломатичну практику звер¬ 
нення «до народів та їхніх урядів», 
чим уперше в історії було прове¬ 
дено в життя ідею контролю наро¬ 
дів у вирішенні питань війни і ми¬ 
ру. Д. про м. засудив імперіалістич¬ 
ну війну як найбільший злочин 
проти людства, висунув пропози¬ 
цію почати відкриті переговори про 
укладення миру. Декрет знамену¬ 
вав початок нової епохи в міжнар. 
відносинах — епохи відкритої дип¬ 
ломатії. Трудящі України в резо¬ 
люціях, прийнятих на численних 
зборах і мітингах, висловили пов¬ 
ну підтримку Д. про м. Чинність 
Д. про м., як і ін. декретів Рад. Ро¬ 
сії, резолюцією Першого Всеукра¬ 
їнського з'їзду Рад було поширено 
на тер. Рад. України. КПРС і Рад. 
д-ва, керуючись ленінським Д. про 
м. і Програмою миру, виробленою 
XXIV та розвинутою XXV з’їздом 
КПРС, послідовно відстоюють 
принципи справедливого й демо¬ 
кратичного миру між народами. 
Літ.: Ленін В. І. Доповідь про мшз 
26 жовтня (8 листопада). Повне зіб¬ 
рання творів, т 35; Декрети Совет- 
ской власти, т. 1. 25 октября 1917 г.— 
16 марта 1918 г. М., 1957; Матеріали 
XXIV з’їзду КПРС. К., 1972; Матеріа¬ 
ли XXV з'їзду КПРС. К., 1977 

В. С. Семенов. 
ДЕКРЕТ ПРО РОБІТНЙЧО-СЕ- 
лДнську ЧЕРВбну Армію— 
законодавчий акт Раднаркому Рос. 
Федерації, виданий 15 (28).І 1918, 
про створення Збройних Сил Рад. 
країни — Робітничо - Селянської 
Червоної Армії (РСЧА). За цим 
декретом РСЧА формувалась на 
добровільних засадах з представ¬ 
ників трудящих. Згодом, у ході 
громадян, війни 1918—20, РСЧА 
почали комплектувати шляхом мо¬ 
білізації військовозобов’язаних. 
ДЕКРЕТ ПРО СКАСУВАННЯ 
СТАНІВ та цивГльних чи- 
НГв — один з перших законодав¬ 
чих актів Рад. Республіки, затвер¬ 
джений ВЦВК 10 (23).ХІ 1917. 
Ним скасовувалися всі стани і ста¬ 
новий поділ громадян, станові при¬ 
вілеї та обмеження, станові орг-ції 
та установи, а також усі цивіль¬ 
ні чини (див. Табель про ранги), 
що існували в Рос. імперії. Декрет 
завершив знищення залишків феод, 
ієрархії, узаконив ліквідацію со¬ 
ціальної нерівності, здійснену в 
результаті перемоги Великого 
Жовтня. В УРСР аналогічний дек¬ 
рет «Про скасування станів та ци¬ 
вільних чинів» видав 9.ІІ 1919 
Раднарком України. 
ДЕКРЕТ ПРО СУД — перший за¬ 
конодавчий акт Рад. Республіки, 

що визначив організацію рад. су¬ 
ду; виданий Раднаркомом Росій¬ 
ської Федерації 22.XI (5.XII) 1917. 
Декрет скасував старі суд. устано¬ 
ви, органи дізнання, слідства й про¬ 
куратури, адвокатуру. Замість них 
запроваджувалися обирані на де¬ 
мократичних засадах нові суд. ор¬ 
гани, а також революційні трибу¬ 
нали. Гол. положення ленінського 
Д. про с. та революц. правотвор- 
чість мас стали основою першого 
закону про суд УРСР — постанови 
Народного Секретаріату від 4.1 
1918 «Про введення народного су¬ 
ду» та декрету Раднаркому УРСР 
від 14.11 1919, яким затверджува¬ 
лося «Тимчасове положення ішо 
народні суди й революційні трибу¬ 
нали УРСР». Встановлені Д. про с. 
два види суд. органів — нар. суди 
й революц. трибунали існували до 
суд. реформи 1922. Див. також 
Судова система, Правосуддя. 

декретАліТ (лат. бесгеїаііа, від 
бесгеїит — рішення, постанова, 
указ) — постанови римських пап, 
оформлені у вигляді послань, які 
використовувались папством для 
зміцнення своєї' влади. Перші Д. 
належать до кінця 4 ст., а в 5 ст. 
почали з’являтися фальшиві Д. 
(див., напр., Лжеісиоорові декре- 
талії). 
ДЕКРЕТНИЙ ЧАС — поясний час, 
переведений в СРСР на 1 годину 
вперед. Д. ч. запроваджено декре¬ 
том РНК СРСР від 16.VI 1930 
для повнішого використання насе¬ 
ленням денного світла й рівномір¬ 
нішого витрачання електроенергії 
протягом доби. Московський Д. 
ч. рівно на 3 год випереджає все¬ 
світній час. 
ДЕКСТРЙНИ (від лат. сіехіег — 
правий), (СбН10О5)п — проміжні 
продукти гідролізу крохмалу й глі¬ 
когену. Д.— оптично активні, обер¬ 
тають площину поляризації світла 
праворуч, легко розчиняються у 
воді. Застосовують у текст, пром- 
сті як компонент фа^би, в кар¬ 
тонажній, поліграф, і взуттєвій 
пром-сті як склеюючий засіб тощо. 
ДЕКСТРбЗА — моносахарид. Те 
саме, що й глюкоза. 
ДЕЛАВЕР — штат на Сх. США, 
на узбережжі Атлантичного ок., 
на п-ові Делмарва. Пл. 5,3 тис. 
км2. Нас. 573 тис. чол. (1974). 
Адм. центр — м. Довер. Поверхня 
низовинна, місцями заболочена. 
Клімат морський. Ріки короткі, 
повноводі. Ділянки широколистя¬ 
них лісів. Гол. галузь пром-сгі — 
хімічна. Розвинуті судно- та вер¬ 
статобудування; металургійна, ме- 
талооор., гумова, текст, і харч, 
галузі. Підприємства воєнної 
пром-сті. Фермерське с. г. при¬ 
міського типу. Гол. пром. центр — 
Уїлмінгтон. 
ДЕЛАКРУА (Иеіасгоіх) Ферді- 
нанд-Віктор-Ежен (26. IV 1798, Сен- 
Моріс, поблизу Парижа — 13.VIII 
1863, Париж) — французький жи¬ 
вописець і графік. У 1816—22 на¬ 
вчався в Парижі у П. Герена. Вже 
в ранніх творах виступав проти 
академізму й очолив романтичний 
напрям у франц. мистецтві. Драма¬ 
тичне сприйняття дійсності, про¬ 
тест проти гноблення яскраво ви¬ 
явилися в картині «Різня на Хіосі» 
(1823—24, Дувр, Париж). Під без¬ 

посереднім враженням від Лип¬ 
невої революції 1830 створив кар- 
тину«Свобода на 6арикадах»(1830, 
Дувр). Значне місце в творчості 
Д. належить істор. тематиці («Бій 
біля Пуатьє», 1830; «Правосуддя 
Траяна», 1840, та ін.). Після подо¬ 
рожі до Алжіру й Марокко змалю¬ 
вав життя і побут цих країн («Жін¬ 
ки Алжіру», 1846; «Полювання на 
левів у Марокко», 1854, та ін.). 
Створив портрети Ф. Шопена і 
Жорж Санд (1838); іл. до творів 

Е. Делакруа. Свобода на барикадах. 
(28 липня 1830 року). 1830. Дувр. 
Париж. 

У. Шекспіра, Дж. Байрона та ін. 
Автор розписів у ряді будівель, 
зокрема в Люксембурзькому па¬ 
лаці (1845—47). Твори Д. збері¬ 
гаються в Дуврі, ін. музеях Фран¬ 
ції, ДЕ. 
Те.: Рос. перек л.— Дневник, т. 
1—2. М., 1961. 
Літ.: Кожина Е. Ф. Зжен Делакруа. 
Альбом. М., 1961; Гастев А. А. Делак¬ 
руа. М., 1966. 

ДЕЛАМБР (ИеІашЬге) Жан-Ба- 
тіст-Жозеф (19.IX 1749, Ам’єн — 
19.VIII 1822, Париж) — французь¬ 
кий астроном ,і геодезист. Член 
франц. (з 1791) і Петерб. (з 1810) 
АН. Обчислив таблиці видимих 
рухів Сонця, великих планет і 
супутників Юпітера. Вдосконалив 
методи астр. досліджень. У 1792— 
97 брав участь у градусних вимірю¬ 
ваннях дуги меридіана від Дюнкер¬ 
ка до Барселони, які послужили 
підставою для запровадження мет¬ 
ричної системи мір. Д.— автор 
шеститомної праці з історії астро¬ 
номії. 
ДЕЛАМбТ (бе 1а МоНіе) Жан- 
Батіст-Мішель (1729—1800) — ро¬ 
сійський архітектор. Див. Валлен- 
Деламот Ж.-Б.-М. 
ДЕЛАФЛГз Дем’ян Петрович (р. н. 
невід.— 1861)— український етно¬ 
граф бурж.-ліберального напряму. 
З походження француз. Під час 
Вітчизн. війни 1812 потрапив у по¬ 
лон і залишився жити на Україні. 
Працював лікарем у Київ. губ. Зі¬ 
брав відомості з етнографії, фольк¬ 
лору, статистики, ботаніки, топо¬ 
графії Київщини. Шість рукопис¬ 
них альбомів Д., ілюстрованих ко¬ 
льоровими малюнками з життя й 
побуту укр. селян, зберігаються у 
відділі рукописів Центр, наук, б-ки 
АН УРСР і Черніг. істор. музеї. 
Автор спогадів про Чернігівського 
полку повстання. 
ДЕ/ІЕК/ІіЬЗ (Оеіезсіиге) Луї- 
Шарль (2.Х 1809, Дре — 25.У 1871, 
Париж) — французький дрібно- 
бурж. революціонер, член Паризь¬ 
кої комуни 1871. Журналіст. Учас¬ 
ник республіканського повстання 
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5—6.VI 1832 в Парижі, революції 
1848 у Франції. У 1854 за участь 
у таємних респ. т-вах ув’язнений на 
4 роки, згодом відправлений на за¬ 
слання в Кайєнну (Франц. Гвіана). 
В 1859 повернувся до Франції. 
26.111 1871 обраний до Паризької 
комуни від 11-го та 19-го округів. 
Член Виконавчої комісії (з 5.IV), 
Військ, комісії (з 21.IV), цивіль¬ 
ний делегат при Військ, м-ві (з 
10^). Загинув на барикадах. 
ДЕЛЄЦ ІЯ (лат. сіеіеііо — зни¬ 
щення) — втрата внутрішньої (ін- 
терстиціальної) ділянки хромосо¬ 
ми. Відбувається, як правило, 
внаслідок двох розривів хромосоми 
або нерівного кросинговеру. Д. є 
різновидом структурної перебу¬ 
дови хромосом (див. Хромосомні 
перебудови). 
делі — столиця Індії, політ., екон. 
і культурний центр країни. Розта¬ 
шована на р. Джамні (притока Ган¬ 
гу), біля підніжжя горбистого пас¬ 
ма Аравалі. Важливий вузол з-ць 
і автошляхів, міжнар. аеропорт. 
В адм. відношенні Д. поділяється 
на три частини: Муніципальна кор¬ 
порація Д. (Старе Д.), Нове Д. 
(Нью-Делі), військ, селище (форт). 
4,5 млн. ж. (1975, з передмістями). 
Д.— одне з найдавніших міст Індії. 
В давнину відоме під назвою Індра- 
прастха, сучас. назва з’явилася 736. 
З 1206 Д.— столиця Делійського 
султанату, з 1526 — імперії Ве¬ 
ликих Моголів. У 1803 Д. захопила 
англ. Ост-Індська компанія. Було 
одним з центрів Індійського народ¬ 
ного повстання 1857—59. З 1911 — 
столиця брит. колонії Індії. В 1947 
у Д. проголошено незалежність 
Індії, місто стало столицею домі¬ 
ніону, а 1950 — Республіки Індія. 
Значний центр легкої пром-сті 
(бавовняної, вовняної, трикотаж¬ 
ної, швейної, шкіряно-взут. та ін.). 
Розвиваються машинобудування і 
металообробка. Підприємства хі- 
міко-фармацевтичної, скляної, по¬ 
ліграф. пром-сті. Художні ремесла 
(різьблення на слоновій кістці, фі¬ 
лігранні срібні та золоті ювелірні 
вироби тощо) і ручне ткацтво. В 
Д.— ун-т, Технологій, ін-т, ряд 
ін. вузів, Рада по наук, і пром. 
дослідженнях, Нац. академія мис- 

Нац. галерея сучасного мистецтва, 
Нац. музей Індії. В Старому міс¬ 
ті збереглися архіт. пам’ятки: пала¬ 
ци у фортеці Лал-Кіла (1639—48), 
Соборна мечеть (1644—58). НаПд. 
від Старого Д.— руїни м. Фіро- 
забада (1351—88) і палацово-фор¬ 
течного ансамблю Пурана-Кіла (за¬ 
кладений 1540); міста-фортеці Сірі 
(з 1303У Джаханпанах (14 ст.), 
Туглакабад (1325) і Лал-Кот (кін. 
12 ст.) з заліз, колоною (415), мі¬ 
наретом Кутб-Мінар (6л. 1200— 
20), мавзолеєм Ільтутмиша (після 
1235). Серед споруд 20 ст.— ан¬ 
самбль урядових будівель (1912— 
ЗО), «Ворота Індії» (пам’ятник сол¬ 
датам, що загинули в 1-й і 2-й сві¬ 
тових війнах), обсерваторія Джан- 
тар Мантар (1725), храм Лакшмі 
Нараян (1938—39), меморіальний 
музей М. Ганді (кін. 60-х рр. 20 ст.). 
ДЕ/іГБ (ОеІіЬез) Клеман-Філібер- 
Лео (21.11 1836, Сен-Жермен-дю- 
Валь, Сарта — 16.1 1891, Париж) 
— французький композитор. На¬ 
вчався в Паризькій консерваторії (з 
1881— її професор). З 1853 — кон¬ 
цертмейстер в оперних театрах і 
церк. органіст; 1865 — 72 — хор¬ 
мейстер у «Гранд-Опера». Твори: 
понад ЗО опер і оперет, у т. ч. опера 
«Лакме» (1883), балети «Струмок» 
(1866, у співавторстві з Л. Мінку- 
сом), «Коппелія» (1870), «Сільвія» 
(1876), романси, хори. 
ДЕЛГЙСЬКИЙ СУЛТАНАТ — 
феодальна монархія 1206—1526 в 
Індії. Заснований у Пн. Індії після 
завоювання її мусульманською 
д-вою Гуридів (кін. 12 ст.). Столи¬ 
цею Д. с. було м. Делі. На чолі 
Д. с. стояла чужоземна мусуль¬ 
манська знать, якій підкорялися 
інд. феодали. В 13 — на поч. 14 ст. 
Д. с. включав майже всю тер. Індії. 
Після походу Тімура на Індію (кін. 
14 ст.) від Д. с. відпало багато 
його володінь. У 1526 Д. с. завою¬ 
вали Великі Моголи. 
ДЕЛГКТ (від лат. сіеіісіиш — про¬ 
вина, правопорушення) — 1) Пра¬ 
вопорушення, що тягне за собою 
відповідальність особи, яка вчини¬ 
ла його. Залежно від порушених 
норм розрізняють Д. цивільно- 
правові, адміністративно-правові, 
кримінально-правові та ін. Наслід¬ 
ком Д. є відповідальність цивіль¬ 
на, відповідальність кримінальна 
тощо. 2) Д. міжнародний — 
порушення д-вою норм міжнарод¬ 
ного права або міжнар. зобов’язань, 
а так само злочинна бездіяльність 
д-ви, що дало змогу приватним осо¬ 
бам на її території порушити право 
або інтереси ін. д-ви. Наслідком 
міжнар. Д. є міжнародноправова 
відповідальність держави. 

делімАрський Юрій Костян¬ 
тинович [н. 23ЛУ (6.У) 1904, 
с. Краснопілка, тепер Вінн. обл.]— 
український рад. хімік, акад. АН 
УРСР (з 1957). Засл. діяч н. УРСР 
(з 1974). Член КПРС з 1940. Закін¬ 
чив Київ, ін-т нар. освіти (1927). 
Працював у наук, установах і на¬ 
вчальних закладах Києва. В 1960— 
73 — директор Ін-ту загальної й 
неорганічної хімії АН УРСР. Осн. 
дослідження Д. — в галузі хімії 
та електрохімії розплавлених со¬ 
лей. Д. розробив фізико-хім. осно¬ 
ви електролізу розплавів для одер¬ 
жування й рафінування багатьох 

металів. Відкрив явище електро¬ 
літичного перенесення металів з 
катода на анод. Золота медаль АН 
СРСР ім. Д. І. Менделєєва, 1979. 
Нагороджений орденами Трудово¬ 
го Червоного Прапора, «Знак По¬ 
шани», медалями. 
Те.: ^ Злектрохимия расплавленньїх 
солей. М., 1960 [у співавт.]; 
Злектролитическое рафинирование тя- 
жельїх металлов в ионньїх расплавах. 
М., 1975 [у співавт.]; Злектрохимия 
ионньїх расплавов. М., 1978. 
ДЕЛІМІТАЦІЯ КОРДОНІВ (від 
франц. сіеіітіїаііоп — визначення 
меж) — в міжнародному праві ви¬ 
значення (угодою) загального на¬ 
пряму й проходження кордону 
між державами. Д. к. служить осно¬ 
вою для остаточного визначення 
кордону державного — демаркації 
кордонів. 
ДЕЛЛ&К (ИеПис) Луї (14.Х 1890, 
Кадуен, деп. Дордонь — 22. III 
1924, Париж) — французький ре¬ 
жисер, сценарист і теоретик кіно. 
Теор. погляди і творча практика Д. 
багато в чому визначили естетику 
кінонапряму <Авангард>. Д. за¬ 
кликав до творчого освоєння вира¬ 
жальних засобів кіно, запровадив 
поняття «фотогенії» (кіновираз- 
ності). Фільми:«Мовчання» (1920), 
«Лихоманка» (1921), «Жінка ні¬ 
звідки» (1923) та ін. Франц. Асо¬ 
ціація кінокритиків встановила 
1949 щорічну премію ім. Деллюка 
для кращого франц. фільму. 
Те.: Фотогения кино. М., 1924. 
Літ.: Аристарко Г. История теорий 
кино. Пер. с итал. М., 1966. 
ДЕ-ЛОНГ (Ие Ьоп§) Джордж- 
Уошінггон (22. VIII 1844, Нью- 
Йорк — ЗО.Х 1881) — американ¬ 
ський полярний дослідник. За¬ 
кінчив мор. Академію СІЛА (1865). 
В 1879 очолив арктичну експеди¬ 
цію на яхті «Жаннетта» з метою 
досягти Пн. полюса та відшукати 
експедицію Н.-А. Норденшельда. 
Поблизу о. Геральд судно вмерзло 
в кригу і дрейфувало 21 місяць. 
Під час дрейфу було відкрито 
кілька островів. Після загибелі 
судна Д.-Л. з екіпажем досяг бе¬ 
рега в гирлі Лени, де й помер від 
голоду. Ім’ям Д.-Л. названо гру¬ 
пу островів у Східно-Сибірському 
морі. 
ДЕ-ЛбНГА ОСТРОВЙ — група 
островів (Жаннетти, Генрієтти, 
Беннетта, Вількицького, Жохо- 
ва) у Східно-Сибірському м., в 
архіпелазі Новосибірських о-вів. 
Входять до складу Якут. АРСР. 
Заг. площа 6л. 228 км2. Вис. до 

ДЕ-ЛОНГА 
ОСТРОВИ 

Ю. К. Делімарський* 

Ф. Делорм. 
Гробниця Франціска І 
в церкві Сен-Дені. 
1547. 

Делі. В центрі міста. 
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ДЕЛОНЕ 

Дельфіній 
клиновидний. Квітко¬ 
нос і листок. 

в) лопатева ф. Кура) 

ДЕЛЬТА 

426 м (о. Беннетта). Рослинність 
тундрова, розвинутий льодовико¬ 
вий покрив. Названі на честь 
Дж.-У. Де-Лонга. 
ДЕЛОНЕ Борис Миколайович [н. З 
(15).ІІІ 1890, Петербург] — рад. 
математик, чл.-кор. АН СРСР (з 
1929). Син М. Б. Делоне. Закінчив 
Київ, ун-т (1913). Працював у Київ, 
(з 1916), Ленінгр. (з 1922) та Моск. 
(з 1935) ун-тах, з 1932 — у фіз.- 
матем. ін-ті ім. В. А. Стеклова 
АН СРСР (з 1934 — Матем. ін-т 
ім. В. А. Стеклова АН СРСР). 
Осн. праці Д. стосуються теорії 
чисел, алгебри, геометрії та матем. 
кристалографії. Значний цикл 
праць Д. присвячений геометриза- 
ції Галуа теорії. Нагороджений 
орденом Леніна, Трудового Черво¬ 
ного Прапора, медалями. 
делон£ Лев Миколайович [29. IV 
(11.V) 1891, Петербург — 1. XI 
1969, Харків] — укр. рад. цито¬ 
лог, генетик і рослинник, доктор 
біол. наук (з 1937). Член КПРС 
з 1954. Брат Б. М. Делоне. Учень 
С. Г. Навашина. Займався по- 
рівн. вивченням хромосомних на¬ 
борів у групи споріднених видів. 
Першим на Україні почав роботи 
з штучного мутагенезу у рослин 
(пшениці) і запровадив іонізуюче 
випромінювання як фактор мутаге¬ 
незу. З 1956 Д. почав роботи по 
вивченню світових рослинних ре¬ 
сурсів як вихідного матеріалу 
для селекції найважливіших в 
УРСР польових культур. 
ДЕЛОНЄ Микола Борисович (21.1 
(2.II) 1856, Москва — 20.ІІІ 1931, 
Ленінград] — вітчизняний вчений 
у галузі механіки, один з піонерів 
планеризму, пропагандист і попу¬ 
ляризатор авіаційних знань на 
Україні. Закінчив (1878) Моск. 
ун-т, де вчився у М. Є. Жуковсько¬ 
го. Викладав у вузах (1906—28 — 
професор механіки Київ, політех. 
ін-ту). Під керівництвом Д. збудо¬ 
вано (1908—09) кілька планерів, 
на яких виконували польоти. Брав 
участь у роботі повітроплавально¬ 
го гуртка при Київ, політех. ін-ті, 
Київського товариства повітро¬ 
плавання, авіаційного науково- 
технічного товариства. 
ДЕ/ІОН £ (Оеіаипе) Шарль- 
Ежен (9.ІУ 1816, Лузіньї, департа¬ 
мент Об — 5.VIII 1872, Париж)— 
французький астроном і матема¬ 
тик. Член Франц. АН (з 1855), 
Лондон, королівського т-ва (з 1869) 
і чл.-кор. Петерб. АН (з 1871). За¬ 
кінчив (1836) Політех. школу в 
Парижі, викладав математику, ме¬ 
ханіку та астрономію в Паризько¬ 
му ун-ті. Директор Паризької об¬ 
серваторії (1870—72). Осн. наук, 
праці Д. стосуються небесної меха¬ 
ніки. Розробив метод розв’язуван¬ 
ня задачі про збурений рух (т. з. 
метод Делоне) і застосував його 
до розрахунку руху Місяця. Іме¬ 
нем Д. названо криві, що їх опи¬ 
сують фокуси еліпса чи гіперболи 
при коченні по прямій. 

ДЕЛбРМ (Иеіогше) Емманюель 
(рр. н. і см. невід.)— французь¬ 
кий поет-пісняр і публіцист 19 ст. 
Учасник Паризької комуни 1871, 
після поразки якої змушений був 
виїхати до Швейцарії. Почав пи¬ 
сати в 60-х рр. Осн. тема віршів — 
боротьба за інтереси трудящих 

(«Комуна», «Красуня», 1871; «Ста¬ 
рий селянин», 1872). У пісні «Со¬ 
ціальна республіка» (1871), що є 
спробою створення пролетарського 
гімну, звучить заклик до єднання 
робітників і селян. 
Те.: Рос. перекл. —[Вірші]. В 
кн.: Антология поззии Парижской 
Коммуньї 1871 года. М., 1948. 
ДЕ/ІОРМ (Иеіогте, сіє 1’Огше) 
Філібер (6л. 1510—15, Ліон — 8.1 
1570, Париж) — французький ар¬ 
хітектор доби Відродження. В 
1533—36 жив у Римі. Твори: за- 
мок-палац Ане в обл. Орлеане 
(1543—55); в Парижі — палац Тю- 
їльрі (з 1564, згорів у 1871); гробни¬ 
ця Франціска І в церкві Сен-Дені 
(1547); виконував архіт. роботи 
в замках Фонтенебло (1548—54), 
Ла Мюетт (1550), Венсенн (1558), 
Шенонсо (міст і галерея, 1557) та 
ін. Запровадив «франц. колону» 
(з декорованими поясами) і «арки 
Делорма» (дерев’яні ферми для 
перекриття великих прорізів). Іл. 
с. 285. 
ДЕЛбСЬКИЙ СОЮЗ, Перший 
афінський морський союз — у Ста- 
родавній Греції союз полісів узбе¬ 
режжя і островів Егейського м. 
під гегемонією Афін, який існував 
з 478 або 477 до 404 до н. е. Створе¬ 
ний у період греко-перських воєн 
(500—449 до н. е.) для боротьби 
проти перс, д-ви Ахеменідів. У пе¬ 
ріод розквіту до складу Д. с. 
входило 6л. 200 міст. Формально 
члени союзу вважалися незалеж¬ 
ними й рівноправними, фактично 
сішавами союзу управляли Афіни. 
Збори Д. с. відбувалися на о. Де- 
лос, де зберігалася союзна скарб¬ 
ниця (454 або 453 до н. е. її було 
перенесено до Афін). У серед. 5 ст. 
до н. е. Д. с. завдяки екон. і військ, 
могутності Афін перетворився на 
Афінську мор. д-ву. Внаслідок по¬ 
разки Афін у Пелопоннеській вій¬ 
ні (431—404 до н. е.) Д. с. роз¬ 
пався. 
ДЕ/ІФТ — місто на Зх. Нідерлан¬ 
дів, у провінції Південна Голлан¬ 
дія. 84 тис. ж. (1970). Осн. галузі 
пром-сті — маш.-буд. і металооб¬ 
робна. Серед, архіт. пам’яток Д.: 
готичні церкви — Ауде керк 
(«Стара церква», 13—15 ст.), Ньї- 
ве керк («Нова церква», 1384— 
1476); ратуша (1619—20, арх. Г. де 
Кейсер). Серед споруд 20 ст.— 
будинки Вищої тех. школи (1961— 
62), житл. комплекс на Твемо- 
лентьєскаде (1952). Міськ. музей 
«Прінсенгоф» (картини делфтської 
школи 17 ст.), Музей Ламоертван 
Мертен (зібрання делфтських фа¬ 
янсу, ^ кахлів). 
ДЕ/ПЬВІЙ (від лат. беїио— зми¬ 
ваю) — геологічні відклади, що 
формуються внаслідок змивання 
продуктів вивітрювання гірських 
порід дощовими й талими снігови¬ 
ми водами. Утворюється на схи¬ 
лах і біля їхнього підніжжя. Вниз 
до схилу залежно від літологічного 
й петрографічного складу корін¬ 
них порід гранулометричний склад 
Д. (див. Гранулометрія) змі¬ 
нюється від валунів і щебеню до 
пісків, суглинків і глин. За петро¬ 
графічним складом Д. відрізня¬ 
ється від підстилаючих його від¬ 
кладів і пов’язаний з породами, що 
відслонюються вище по схилу. Як 
генетичний тип відкладів виділе¬ 

ний О. П. Павловим 1888. Д. часто 
містить розсипні родовища золота, 
олова, вольфраму тощо. Делюві¬ 
альні суглинки використовують 
для виробництва цегли. 
ДЕЛДНУ Лівіу Семенович [26.1 
(8.ІІ) 1911, Ясси, тепер СРР — 12.У 
1967, Кишинів] — молд. рад. поет. 
З 1940 жив у Молдавії. Перша зб. 
поезій «Зачароване люстерко» 
(1931). Автор ліро-епічної поеми 
«Краснодон» (1950) — про подвиг 
героїв-краснодонців, драм, поеми 
«Чарівна булава» (1951) та віршів 
про життя Рад. Молдавії (зб. «Роз¬ 
мова біля хвіртки», 1956; «Любов 
наша повсякденна», 1966, та ін.). 
Перекладав, зокрема, твори Т. Шев¬ 
ченка, І. Франка, П. Тичини, 
М. Рильського, Н. Забіли. 
Те.: Укр.перек л.— Кишинів. В 
кн.: Сузір'я, в. 8. К., 1974; Рос. пе¬ 
рекл.— Бессмертная молодость. Ки- 
шинев, 1972; Исток. Кишинев, 1974. 

Д£лЬБРЮК (ИеІЬгйск) Бертольд 
(26.VII 1842, Путбус — 3.1 1922, 
Ієна) — німецький мовознавець. 
Професор Ієнського ун-ту (з 1870). 
Осн. наук, праці: «Синтаксичні 
дослідження» (т. 1—5, 1871—88, 
у співавт. з Е. Віндішем), «Вступ 
до вивчення індоєвропейських мов» 
(1880), «Основи порівняльної гра¬ 
матики індоєвропейських мов» 
(т. 1—5, 1886—1900, у співавт. з К. 
Бругманом). 
Д£/1ЬБРЮК (ИеШпіск) Макс (н. 
4. IX 1906, Берлін) — американ¬ 
ський фізик, генетик, вірусолог, 
член Нац. АН США. Доктор філо¬ 
софії (з 1930), професор біології 
(з 1947) Каліфорнійського техно¬ 
логічного ін-ту. Осн. праці присвя¬ 
чені вивченню бактеріофагів, ана¬ 
лізу спонтанного та індукованого 
мутаційного процесу, розробці пи¬ 
тань квантової теорії будови хім. 
речовини, атомної фізики тощо. 
Нобелівська премія, 1969. 
д£л ЬВІГ Антон Антонович [6 
(17).VIII 1798, Москва — 14 (26).І 
1831, Петербург] — російський 
поет. Близький друг і однодумець 
О. Пушкіна; відвідав його на за¬ 
сланні (1825). Автор патріотичних 
віршів «На взяття Парижа», «Ро¬ 
сійська пісня». Видавав альманах 
«Севернме цветм» (1825—31) та 
(за участю О. Пушкіна) «Литера- 
турную газету» (1830—31). Для 
поезії Д. характерні мотиви друж¬ 
би, кохання. Писав ідилічні вірші, 
сонети й пісні. Деякі пісні Д. по¬ 
кладені на музику: «Соловей» (муз. 
О. Аляб’єва), «Не осінній дрібний 
дощичок» (муз. М. Глинки). 
Те.: Полное собрание стихотворений. 
Л., 1959; Стихотворенйя. М., 1976. 

ДЕЛЬКАСС£ (Иеісаззе) Теофіль 
(1.ІІІ 1852, Пам’є — 22.11 1923, 
Ніцца) — французький держ. діяч, 
дипломат. У 1898—1905 та 1914— 
15 — міністр закорд. справ, 1911— 
13 — мор. міністр, 1913—14 — по¬ 
сол у Росії. Сприяв поширенню 
франц. колоніальної експансії в 
Африці (в т. ч. захопленню Ма¬ 
рокко). Уклав ряд угод (з Італією, 
Великобританією і Росією), які 
зміцнили Антанту. 
делькрЄдере (італ. беї сгебе- 
ге— на віру, за довір’ям) — додат¬ 
кова до комісії договору угода, за 
якою сторона, що виконує доручен¬ 
ня (комісіонер) бере на себе пору¬ 
ку перед іншою стороною (комітен- 
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том) за виконання договору тре¬ 
тьою особою. Укладення Д. звичай¬ 
но оплачується додатковою (до ко¬ 
місійної) винагородою. В УРСР пе¬ 
редбачено ст. 402 ЦивК УРСР. 
ДЕЛЬ МбНАКО феї Мопасо) 
Маріо (н. 27.VII 1915, Флорен¬ 
ція)— італійський співак (тенор). 
Навчався у Пезарській консерва¬ 
торії. Дебютував у 1941 в Мілані; 
гастролі в багатьох країнах світу 
(в 1959 — в СРСР). Партії: Рада- 
мес, Манріко, Огелло («Аїда», 
«Трубадур», «Отелло» Верді), Ка- 
ніо («Паяци» Леонкавалло) та ін. 
Знімався в муз. кінофільмах, зок¬ 
рема «Джузеппе Верді» (1953). 
Портрет с. 288. 
ДЕЛЬМбНТЕ-І-АПбНТЕ феї 
топіе у Аропіе) Домінго (4.VIII 
1804, Маракайбо, Венесуела — 
4.ХІ 1853, Мадрід) — кубинський 
поет, літ. критик і громад, діяч. 
У 30-х рр.— член патріотичного 
Економічного т-ва, секретар Кубин¬ 
ської академії л-ри, яку 1832 було 
закрито. Один із зачинателів прог¬ 
ресивного романтизму на Кубі. В 
1843 виїхав у Європу. У циклі 
«Кубинські романси» (1833) подано 
картини кубин. природи, звучать 
патріотичні мотиви (романс «Бать¬ 
ківщина»), виступи проти рабства і 
колоніального гніту. 
ДІЛЬТА (грец. бєХта) — складе¬ 
на з річкових наносів низинна ді¬ 
лянка суходолу в гирлі річки, роз¬ 
членована розгалуженою сіткою 
рукавів і проток. Розрізняють Д. 
видовження, виповнення, блокова¬ 
ні, лопатеві, підводні та ін. Д. Ама¬ 
зонки, Гангу з Брахмапутрою до¬ 
сягають 100 тис. км2, Волги —13 тис. 
км2. Потужність дельтових відкла¬ 
дів — від десятків до сотень метрів 
(у Д. Янцзи — понад 300 м). 
Дельти багатьох рік (Нілу, Гангу, 
Меконгу) густо населені і є важ¬ 
ливими районами землеробства. 
ДЕЛЬТАПЛАН [від грец. 6єХта,Д 
—дельта (четверта буква алфавіту) 
і лат. ріапиш — площина] — важ¬ 
чий за повітря безмоторний літаль¬ 
ний апарат з м’яким крилом три¬ 
кутної (дельтаподібної) або трапе- 
цієвидної форми. Вперше обриси Д. 
(балансирного планера) накреслив 
Леонардо да Війні. Патент на Д. 
одержав (1951) американець італ. 
походження Ф. Рогалло. Осн. час¬ 
тинами Д. (мал.) є трубчастий кар- 
кас(звичайно з дуралюміну), тросо¬ 
ві розтяжки й несуча поверхня — 
крило (з дакрону чи лавсану). 
Пілот, з’єднаний з каркасом Д. ре¬ 
менями, злітає, розбігаючись з ви¬ 
сочини; керує польотом (планірую- 
чим або ширяючим), змінюючи по¬ 
ложення свого тіла за допомогою 
ручки-трапеції. Найбільша три¬ 
валість польоту на Д. становить 
(1979) 28 год, найбільша віддаль— 
бл. 165 км. Перші польоти на Д. 
відбулись наприкінці 60-х — на 
поч. 70-х рр. в СІЛА, Австралії, 
СРСР та ін. країнах. ВХРСР ство¬ 
рено Д. «Славутич» (у Києві), «Со¬ 
кіл» (у Ленінграді), «Москвич» 
(у Москві) та ін. Д. застосовують 
гол. чин. у спорті. Перспективним 
є використання Д. для керованого 
спуску космічних об’єктів, букси¬ 
рування вантажів, у гірничоряту¬ 
вальній справі. О. М. Дашивець. 
Д бЛ ЬТА-ФУ Н К ЦІЯ, ^-функція 
— символ, що вживається в мате¬ 

матичній фізиці для розв’язування 
задач, у які входять зосереджені 
величини. Д.-ф. є узагальненою 
функцією, яка для будь-якої не¬ 
перервної функції і (х) визнача¬ 

ється формулою ^ б (х) і (х) сіх = 

= і (0). Д.-ф. дорівнює 0 при 
х =?- 0 і 00 при х = 0, причому 

оо 

^б (х) сіх = 1, тому її можна ін¬ 

терпретувати, зокрема, як таку 
густину розподілу мас, при якій у 
точці х = 0 зосереджена одинична 
маса, а в усіх інших точках маса 
дорівнює нулеві. 
ДЕЛЬТОВЙДНИЙ М’ЯЗ —м’яз 
над плечовим суглобом (прикриває 
плечовий суглоб). Формою схо¬ 
жий на перевернуту грец. букву 
дельту Д. Піднімає плече вгору. 
ДЄЛЬФИ — давньогрецьке місто 
біля підніжжя гори Парнас у пд.- 
зх. Фокіді (Середня Греція). Бу¬ 
ли реліг. центром з храмом Апол- 
лона Піфійського (6 ст. до н. е.), 
де перебував т. з. дельфійський 
оракул. У 7—6 ст. до н. е. Д. набу¬ 
ли ролі загальногрец. святилища, де 
зосереджувалися значні скарби — 
численні дари-посвячення Аполло- 
нові, завдяки чому Д. стали вели¬ 
ким центром кредитно-позичкових 
операцій. Храм діяв до кін. 4 ст. 
н. е. З Д. мали зв’язки Ольвія, 
Херсонес Таврійський. Тепер Д.— 
невеликий населений пункт. Роз¬ 
копками (провадяться з 1892) від¬ 
крито залишки храму Аполлона, 
скарбниці 6 — поч. 4 ст. до н. е., 
театру (2 ст. до н. е.), стадіону (6 ст. 
до н. е.), гімнасія (6—5 ст. до н. е.) 
та ін. пам’ятки. Іл. див. на окремо¬ 
му аркуші до ст. Греція Стародав¬ 
ня, т. З, с. ... 
ДЕЛЬфГн — невелике сузір’я Пн. 
півкулі неба, утворене зорями се¬ 
реднього блиску. Розташоване по¬ 
близу Молочного шляху. Найкра¬ 
ще видно влітку та ранньої весни. 
Див. карту до ст. Зоряне небо. 
ДЕЛЬФІН ЗВИЧАЙНИЙ, біло- 
бочка феІрЬіпиз сІеІрЬіз) — сса¬ 
вець родини дельфінових. Тіло 
(довж. до 2,5 м) торпедоподібне, 
спина чорна, черево і боки білі, 
від основи грудних плавців до під¬ 
боріддя тягнеться темна смуга. Ще¬ 
лепи з численними (до 250) коніч¬ 
ними зубами, видовжені. Самка 
раз на рік народжує 1 маля. Д. з. 
поширений у багатьох морях зем¬ 
ної кулі. В межах СРСР трапляє¬ 
ться в Чорному, Балтійському та 
далекосхідних морях. Живиться 
рибою. Полювання на Д. з. в СРСР 
заборонено. £. О. Топачевський. 
ДЕЛЬФІН АРІЙ — морський аква¬ 
ріум (океанаріум), призначений 
для утримування дельфінів з ме¬ 
тою вивчення, дресирування та по¬ 
казу їх відвідувачам. Розрізняють 
комерційні й дослідні Д. Перший 
Д. (комерційний) було відкрито 
1938 у Флоріді (США). Тепер 
(1978) у 18 країнах світу налічуєть¬ 
ся понад 90 Д. В СРСР функціонує 
відкритий для відвідувачів Д. у 
Батумі та дослідний Д. у Криму 
поблизу Феодосії. Крім того, існу¬ 
ють сезонні Д. на Чорноморському 
узбережжі Кавказу. У Д. світу 

представлено бл. 20 видів дельфі¬ 
нів, з них 3 види — в Д. СРСР. 
Кращим видом для утримування 
й дресирування в Д. є дельфін 
афаліна. ^ О. В. Занін. 
ДЕЛЬфГніЙ феІрЬіпіит)—рід 
багаторічних трав’янистих рослин 
родини жовтецевих. Листки паль- 
частолопатеві або пальчасторозсіче- 
ні. Квітки неправильні. Плід — 
листянка. Бл. 200 видів,* пошир, 
у Європі, Азії, Пн. Америці та Сх. 
Африці. В СРСР — 84 види, з них 
на Україні — 8. Найпошир. Д. 
клиновидний ф. сипеа- 
Іит), росте по узліссях, чагарни¬ 
ках. У народі Д. наз. сокирками, 
так само, як і представників роду 
сокирки. 
ДЕЛЬФГНОВІ феІрЬіпісіае) — 
родина ссавців підряду зуба¬ 
тих китів. Тіло (довж. 0,8—10 м) 
видовжене, зморщок на горлі не¬ 
має. Хвостовий плавець з глибокою 
вирізкою посередині, спинний роз¬ 
ташований ближче до грудних (під¬ 
родина справжні дельфіни — Оеі- 
рЬіпіпае) або відсутній (підродина 
білухи — ИеІрШпа ріегіпае). За¬ 
барвлення на спині темне, на череві 
та з боків— світле; зрідка — світле 
однотонне (білуха) або плямисте 
(нарвал). Щелепи з конічними зу¬ 
бами (від 2 до 250). Живляться ри¬ 
бою, ракоподібними, молюсками. 
Д.— пелагічні тварини. Населя¬ 
ють усі моря (крім Каспійського 
й Аральського) та океани. 22 роди 
з 50 видами. У Чорному м. живуть 
дельфін звичайний, пихтун і афа¬ 
ліна, в Азовському — пихтун. Усі 
Д. морів СРСР перебувають під 
охороною. Окремі види утримують 
в дельфінаріях і широко викори¬ 
стовують для біол. та ін. дослід¬ 
жень. В. О. Топачевський• 

ДЕМАГОГІЯ (грец. бтщаусоуіа, 
букв.— керівництво народом, пере¬ 
носно — підлещування до народу) 
— обман народу брехливими обі¬ 
цянками, гаслами, навмисним пере¬ 
кручуванням фактів задля політ, 
чи інших корисливих цілей. Ши¬ 
роко використовувалась і викори¬ 
стовується правлячими класами в 
класово-антагоністичних суспіль¬ 
ствах. Найбільшого поширення на¬ 
була за капіталізму, особливо в 
бурж. д-вах авторитарного типу 
(див. Фашизм), де була піднесена 
до рівня держ. політики. Д.— одне 
з найважливіших знарядь бурж. 
політ, партій, соціал-реформістів у 
боротьбі за завоювання довір’я 
мас, зокрема підчас виборчих кам¬ 
паній. Застосовується й ревізіоніз¬ 
мом, зокрема маоїзмом, з метою 
розколу міжнар. комуністичного і 
робітн. руху. 

Ф„М. І. Ммхальченко. 
ДЕМАРКАЦГИНА ЛІНІЯ (від 
франц. сіетагсаНоп — розмежуван¬ 
ня) — 1) Умовна лінія (смуга) на 
місцевості,водному і в повітряному 
просторах, яка розмежовує збройні 
сили воюючих сторін на час пере¬ 
мир’я або перед підписанням угоди 
про мир. 2) Лінія, що поділяє на 
зони окупації територію переможе¬ 
ної країни. 3) Лінія (смуга), що 
тимчасово позначає спірні території 
між сусідніми державами. 
ДЕМАРКАЦІЯ КОРДбНІВ 
(франц. йетагсаііоп — розмежу- 
вання) — в міжнародному праві 
визначення лінії кордону держав- 

ДЕМАРКАЦІЯ 
КОРДОНІВ 

А. А. Дельвіг. 

Дельтаплани 
«Славутич». 
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ДЕМАРШ 

М. Дель Монако. 

Е. Дембовський. 

Деметра Кнідська. 
Коло Бріаксіса. Деталь. 
Мармур. Близько 340 
до н. е. Британський 
музей. Лондон. 

ного на місцевості шляхом встанов¬ 
лення спеціальних прикордонних 
знаків (стовпів, пірамід тощо). Про¬ 
водиться створюваними на паритет¬ 
ній основі спільними комісіями 
заінтересованих д-в на підставі 
делімітації кордонів. Документи 
Д. к. вступають у силу після обмі¬ 
ну сторін листами про затверджен¬ 
ня демаркації урядами цих сторін. 
ДЕМАРШ (франц. сіетагсЬе, букв. 
— виступ) — дипломатичний акт 
уряду, відомства закордонних справ 
або дипломатичного представника 
однієї держави перед урядом іншої 
держави. Містить прохання, про¬ 
тест, вимогу, застереження чи по¬ 
грозу. Д. може бути у формі ноти 
дипломатичної, заяви, ультима¬ 
туму тощо. Відповідно до норм 
су час. міжнар. права погроза си¬ 
лою не може бути змістом демаршу. 
ДЕМ БбВСЬКИЙ фешЬогокі) Ед- 
вард [25.IV (або 31.У) 1822, Вар¬ 
шава — 27.11 1846, Подгуж, побли¬ 
зу Кракова] — польський філо¬ 
соф, революц. демократ. Н. в арис¬ 
тократичній сім’ї. З 1839 — в таєм¬ 
ній орг-ції «Співдружність поль¬ 
ського народу», керівник її рево¬ 
люц. крила. В 1842 заснував у Вар¬ 
шаві журн. «Огляд науковий». У 
1845 вів підготовку повстання в 
Галичині проти австр. панування, 
створив революц. орг-цію у Львові. 
24.11 приєднався до Краківського 
повстання 1846, дістав посаду сек¬ 
ретаря диктатора Я. Тиссовського. 
26. II Д. ліквідував заколот кра¬ 
ківських поміщиків, проголосив 
скасування сел. повинностей, пере- 
дання селянам панських земель, 
заснування нац. майстерень для 
поліпшення становища робітників. 
27.11 від імені уряду Польс. рес¬ 
публіки вирушив піднімати пов¬ 
стання в Галичині. Вбитий у су¬ 
тичці з австр. військами. У фі- 
лос. статтях Д. сформулював 
принципи революц.-демократичної 
«філософії творчості», яка обгрун¬ 
товувала боротьбу народу за со¬ 
ціальне та над. визволення. Від 
ідеалістичної діалектики Гегеля 
прийшов до матеріалістичних по¬ 
зицій. За поглядами — соціаліст- 
утопіст. 
ДЕМБбВСЬКИЙ (ИетЬо^зкі) 
Ян [14(26).ХІІ 1889, Петербург — 
22.IX 1963, Варшава] — польський 
зоолог, громад, діяч, академік 
Польської АН (1952—57 — її пре¬ 
зидент), член Всесвітньої Ради 
Миру, іноземний член АН СРСР (з 
1958). Закінчив Петерб. ун-т (1912). 
Осн. праці Д. присвячено вивчен¬ 
ню поведінки та зоопсихології різ¬ 
них груп тварин, зокрема явищам 
«пам’яті», ритмові поділу, тропіз¬ 
мом у інфузорій тощо. 
Д £ М Е/І Ь (Бейтеї) Вальтер 
(9.У 1903, Берлін — 20.VII 1960, 
там же) — німецький письменник 
(НДР). Почав друкуватися 1928 в 
робітн. пресі. В роки фашизму за¬ 
знавав репресій. До зб. «В метушні 
часу» (1947) увійшли вірші й піс¬ 
ні післявоєнного періоду. Перекла¬ 
дав твори рад. і скандінавських 
літератур. 
ДЕМ£НЦІЯ (лат. бетепііа — 
безумство, божевілля) — стійка 
втрата раніше засвоєних знань 
і практичних навиків та немож¬ 
ливість набуття нових. Те саме, 
що й слабоумство 

ДЕМЕРДЖІ-ЯЙЛА — гірський 
масив у центр, частині Головного 
пасма Кримських гір. Вис. до 
1356 м. Складається з вапняків та 
конгломератів. Поверхня плато- 
подібна. Поширений карст. Біля 
підніжжя — кам’яні осипища (хао- 
си). Схили круті, вкриті дубовими 
й буковими, вище — сосновими лі¬ 
сами. На вершинах — гірські лу¬ 
ки. Район туризму. 
ДЕМЕРЕДЖ (англ. бетиггаде, 
букв.— простій) — у морському 
праві плата за додатково наданий 
час (т. з. контрсталійний) вантажо¬ 
відправникові або фрахтувальни¬ 
кові (див. фрахт) для заванта¬ 
ження судна. Тривалість цього ча¬ 
су, так само як і розмір Д., вста¬ 
новлюються угодою сторін, при її 
відсутності — за строками і став¬ 
ками, які існують у відповідному 
порту, якщо немає ставок — сумою 
видатків по утриманню судна і 
екіпажу. Питання, пов’язані з Д., 
в СРСР регламентує ст. 135 Кодек¬ 
су торговельного мореплавства 
СРСР. 
ДЕМЕТРА (Дтщіуиір, Дщітітра) — 
в грецькій міфології спочатку боги¬ 
ня родючості й землеробства, а зго¬ 
дом — і покровителька шлюбу та 
сім’ї. Дочка Кроноса й Реї, сестра 
Зевса, мати Персефони. Д. пода¬ 
рувала людям колосок пшениці й 
навчила їх хліборобства. Коли доч¬ 
ку Д. Персефону викрав бог під¬ 
земного царства Аїд, Д. розгніва¬ 
лася, і земля перестала родити, 
почався голод. Тоді Зевс наказав 
Персефоні півроку бути на землі з 
матір’ю, а півроку — в потойбіч¬ 
ному світі з Аїдом. У цьому міфі 
відображено процес щорічного за¬ 
вмирання й відродження рослинно¬ 
го світу. В міфології римлян Д. 
ототожнювали з Церерою. 
ДЕ-МЕТЦ Георгій Георгійович 
[9(21)^1861, Одеса — З.ІІ 1947, 
Київ] — український рад. фізик 
і методист. Закінчив Новоросій¬ 
ський (тепер Одеський) ун-т (1885). 
У 1891—1930 — професор Київ, 
ун-ту (в 1920—33 — Ін-т нар. осві¬ 
ти), з 1898 — Київ, політех. ін-ту, 
в 1934 —47 — зав. кафедрою Київ, 
пед. ін-ту. Наук, дослідження — 
в галузі теплових явищ і радіоак¬ 
тивності. Склав перший курс ме¬ 
тодики викладання фізики у шко¬ 
лах УРСР. 
демидЕнко Василь Купріяно- 
вич (н. 13.III 1929, с. Ємільчине, 
тепер смт Житомир, обл.) — укра¬ 
їнський рад. педагог і психолог, 
член-кор. АПН СРСР (з 1971). 
Член КПРС з 1953. В 1952 закін¬ 
чив Житомир, пед. ін-т. У 1955— 
56— в Миколаїв, пед. ін-ті (викла¬ 
дач, зав. кафедрою, проректор по 
навч.-наук. роботі), з 1966 — рек¬ 
тор Бердянського пед. ін-ту. До¬ 
слідження в галузі психолого-пед. 
основ засвоєння учнями історії, 
питань мотивів учіння школярів 
та формування основ пед. майс¬ 
терності у студентів пед. вузів. 
Те.* Психологічні основи засвоєння 
історії учнями. К., 1970. 

М. Д. Ярмаченко. 

ДЕМИДЕНКО Єфросинія Пана¬ 
сівна [н. 24.ІХ (7.Х) 1916, с. Поло- 
ги-Яненки, тепер Переяслав-Хмель- 
ницького р-ну Київ, обл.] — нова¬ 
тор с.-г. виробництва, Герой Со¬ 
ціалістичної Праці (1958). Член 

КПРС з 1956. Трудову діяльність 
почала колгоспницею в с. Пологи- 
Яненки, з 1933 — доярка. Працює 
в держплемзаводі «Колос» Переяс- 
лав-Хмельницького р-ну. В 1976 
одержала по 6346 кг молока на ко¬ 
рову. Депутат Верховної Ради 
СРСР 5—8-го скликань. Нагород¬ 
жена 2 орденами Леніна, орденом 
Жовтневої Революції, медалями. 

В. С. Недбайло. 

демидЕнко Тит Трохимович 
[2 (14).VI 1891, с. Трушівці, тепер 
Чигиринського р-ну Черкас, обл.— 
21.VII 1959, Київ] — український 
рад. вчений у галузі рослинництва, 
чл.-кор. АН УРСР (з 1951). Член 
КПРС з 1947. Після закінчення 
Харків, с.-г. ін-ту (1921) протягом 
10 років працював у Моск. с.-г. 
академії ім. К. А. Тімірязєва. 
З 1944 завідував кафедрою рос¬ 
линництва Укр. с.-г. академії 
(Київ). Наук, праці — про фізіол. 
та агрохім. основи живлення с.-г. 
культур. 
ДЕМ ЙДІВКА — селище місько¬ 
го типу Млинівського р-ну Ровен. 
обл. УРСР. Розташована на обох 
берегах р. Речі, за 32 км від заліз¬ 
ничної ст. Рудня-Почаївська. 2,6 
тис. ж. (1978). Плодоконсервний, 
цегельний, хлібний заводи, птахо- 
інкубаторна станція, міжколг. буд. 
організація, відділення райсіль- 
госптехніки, комбінат побутового 
обслуговування. 2 заг.-освітні шко¬ 
ли, профес.-тех. уч-ще, 5 лік. за¬ 
кладів, у т. ч. лікарня. Будинок 
культури, 3 6-ки. Відома з 1570. 
ДЕМИЧЕВ Петро Нилович (н. 3.1 
1918, с-ще Пісочня, тепер м. Кіров 
Калуз. обл.) — рад. державний і 
парт. діяч. Член КПРС з 1939. Н. 
в сім’ї робітника. В 1937—44 — в 
Рад. Армії. В 1944 закінчив Моск. 
хіміко-технологічний ін-т, 1953 — 
Вищу парт, школу при ЦК КПРС. 
В 1944—45 — на наук.-пед. роботі. 
З 1945 — зав. відділом, секретар 
Рад. райкому партії Москви. В 
1950—56 працював в апараті Моск. 
міськкому партії і ЦК КПРС. У 
1956—58 — секретар Моск. обко¬ 
му КПРС, 1958—59 — керуючий 
справами Ради Міністрів СРСР. 
У 1959—60 — перший секретар 
Моск. обкому КПРС, 1960—62 — 
перший секретар Моск. міськко¬ 
му партії. В 1961—74 — секретар 
ЦК КПРС. З листопада 1974 — 
міністр культури СРСР. Член 
ЦК КПРС з 1961. В 1964—66 - 
кандидат у члени Президії 
ЦК КПРС. З 1966 — кандидат у 
члени Політбюро ЦК КПРС. У 
1959—61 член Бюро ЦК КПРС 
по РРФСР. Депутат Верховної 
Ради СРСР 5—10-го скликань. У 
1962—66 — член Президії Верхов¬ 
ної Ради СРСР. Нагороджений 4 
орденами Леніна, орденом Жовт¬ 
невої Революції, орденом Трудово¬ 
го Червоного Прапора, медалями. 
ДЕМІЛІТАРИЗАЦІЯ ТЕРИТ0- 
РІЇ (від де ... і лат. тіШагіз — вій¬ 
ськовий) — в міжнар. праві за¬ 
борона будь-якій державі вдава¬ 
тися на певній території (в зоні) до 
заходів військ, характеру: тримати 
війська, зберігати старі та будува¬ 
ти нові військ, укріплення, бази, 
споруди, створювати воєнно-пром. 
об’єкти тощо. Д. т. здійснюється 
за договором міжнародним, між 
заінтересованими державами. 



ДЕМІР-КАП? — гірська верши¬ 
на в центральній частині Головного 
пасма Кримських гір, друга за 
висотою (1540 м). На схилах — 
ліси (бук, дуб, граб; трапляються 
липа, клен, кримська сосна, ялі¬ 
вець). Об’єкт туризму. 
демірчДн Деренік Карапетович 
[б (18).ІІ 1877, Ахалкалакі, Гру¬ 
зія — 6. XII 1956, Єреван] — вір¬ 
менський рад. письменник. Акад. 
АН Вірм. РСР (з 1953). Друкува¬ 
тися почав 1893. Перша зб. віршів 
вийшла 1899. В другій збірці (1913) 
у поемі «Ленк-Тімур» виступав на 
захист прав простих людей. У 20— 
30-х рр. писав твори про боротьбу 
трудящих Рад. Вірменії за нове 
життя (повісті «Рашид», «Товари¬ 
ші» та ін.), у роки Великої Віт- 
чизн. війни і в повоєнні роки ство¬ 
рив патріотичні новели, оповідан¬ 
ня, істор. роман «Вардананк» (ч. 
1—2, 1943—46). Автор незакін- 
ченого роману «Месроп Маштоц» 
(ч. І, 1956), кількох п’єс, праць з 
літературознавства, мовознавства 
тощо. Нагороджений орденами Ле¬ 
ніна, Трудового Червоного Прапо¬ 
ра, медалями. 

ДЕМІРЧДН Карен Серопович (н. 
17.IV 1932, Єреван) — партійний 
діяч Вірм. РСР. Чл. КПРС з 1955. 
Н. в сім’ї службовця. В 1954 за¬ 
кінчив Єреванський політех. ін-т, 
1961 — ВПІП при ЦК КПРС. З 
1954 — старший інженер-конструк- 
тор, керівник групи н.-д. ін-ту в 
Ленінграді. З 1955 — старший май¬ 
стер, нач. цеху, секретар парткому, 
з 1961 — гол. інженер, директор 
Єреванського електротех. з-ду. В 
1966—72 — секретар, другий сек¬ 
ретар Єреванського міськкому пар¬ 
тії, 1972—74 — секретар, з лис¬ 
топада 1974 — перший секретар 
ЦК КП Вірменії. Член ЦК КПРС з 
1976. Нагороджений орденом Жовт¬ 
невої Революції, 2 орденами Тру¬ 
дового Червоного Прапора, меда¬ 
лями. 
ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ (від де... і мобі¬ 
лізація)— 1) Переведення зброй¬ 
них сил і економіки країни з воєн¬ 
ного стану на мирний. 2) Скоро¬ 
чення після війни збройних сил 
до штатів мирного часу шляхом 
розформування особового складу 
військ, частин, з’єднань та уста¬ 
нов. 3) Увільнення із збройних 
сил військовослужбовців після за¬ 
кінчення строку військ, служби. 
4) Переносно — ослаблення 
готовності, активності, пильності, 
настороженості. 
ДЕМОГРАфГчНА СТАТИСТИ¬ 
КА, статистика населення —галузь 
статистики, яка вивчає в пев¬ 
них історичних умовах розвитку 
суспільства чисельність і склад 
населення (за класовою належністю 
і сусп. групами, професією й за 
галузями нар. г-ва, за статтю, ві¬ 
ком, сімейним станом, освітою, 
національністю, рідною мовою то¬ 
що). Д. с. досліджує природний 
рух населення (народжуваність, 
смертність); шлюби (одруження, 
розлучення); переміщення по тери¬ 
торії {міграцію населення); роз¬ 
міщення населення по тер. країни. 
Д. с. дає кількісну характеристику 
населення і тих змін, що відбува¬ 
ються в ньому. Методи, що їх 
розробляє Д. с., основані на поло¬ 

женнях теорії статистики. Дані про 
стан населення одержують під час 
переписів населення, відомості про 
природний рух населення дає по¬ 
точний облік. Дані про чисельність, 
склад і розміщення населення ви¬ 
користовують для вивчення зако¬ 
номірностей відтворення населен¬ 
ня, його руху, для науково обгрун¬ 
тованого планування розвитку нар. 
г-ва і перевірки виконання планів, 
для правильного розміщення ви¬ 
роби., забезпечення всіх галузей 
нар. г-ва трудовими ресурсами то¬ 
що. В СРСР, як і в більшості кра¬ 
їн світу, дані Д. с. збирають і об¬ 
робляють в основному органи держ. 
статистики. Дані Д. с. публікують 
у спец, журналах, статистичних 
збірниках, демографічних щоріч¬ 
никах. Див. також Народонаселен¬ 
ня, Демографія, Переписи статис¬ 
тичні. 
ДЕМОГРАФІЯ (ВІД ГреЦ. бїї|ІО£ — 

народ і урбфсо — пишу) — сукуп¬ 
ність знань про відтворення народо¬ 
населення. Під відтворенням наро¬ 
донаселення розуміють конкретно- 
історичний процес життя населен¬ 
ня, його безперервне буття, від¬ 
новлення, існування у вигляді су¬ 
купності окремих індивідів та різ¬ 
номанітних соціальних спільно¬ 
стей, що є суб’єктами відповідних 
сусп. відносин. Сучас. Д. являє 
собою систему наук, до складу 
якої входить, насамперед, демо¬ 
графічна статистика, з якою 
протягом тривалого часу ототож¬ 
нювали Д. В 20 ст. розвиваються 
історична Д., математична Д., 
економічна Д. та етнічна Д. Всі 
ці науки вивчають різні аспек¬ 
ти процесу відтворення народо¬ 
населення — його динаміку і струк¬ 
туру» взаємозв’язок з соціально- 
екон. умовами, механізм функ¬ 
ціонування і розвиток населення в 
минулому, сучасному й майбутньо¬ 
му тощо. Узагальнює й синтезує 
досягнення окремих демографіч¬ 
них наук про відтворення народо¬ 
населення теоретична Д., яка ви¬ 
вчає заг. закони народонаселення. 
Д. тісно пов’язана з такими сусп. 
науками, як соціологія, географія 
населення, економіка праці, соці¬ 
альна гігієна, етнографія тощо. 
Дані Д. використовують для харак¬ 
теристики демоірафічного розвит¬ 
ку, аналізу й оцінки наявної демо¬ 
графічної ситуації та демографіч¬ 
них перспектив, для науково об¬ 
грунтованого планування нар. г-ва, 
сфери обслуговування і культури. 
Осн. завдання рад. Д. є розробка 
ефективної демографічної політи¬ 
ки, спрямованої на дальше поліп¬ 
шення умов для формування кому¬ 
ністичного типу відтворення наро¬ 
донаселення. Одним із завдань Д. є 
критика бурж. теорій народонасе¬ 
лення. 
Систематичні дослідження з Д. на 
Україні почалися після встанов¬ 
лення Рад. влади. В республіці 
діяв перший в світі Демографіч¬ 
ний ін-т (1934—37 — Ін-т демо¬ 
графії та санітарної статистики 
АН УРСР), який очолював акад. 
АН УРСР М. В. Птуха. З 1938 
демографічні дослідження прово¬ 
дились у відділі статистики, а з 
1966 — в секторі демографії та від¬ 
творення трудових ресурсів Еконо¬ 
міки інституту АН УРСР. 

Літ.1 Корчак-Чепурковский Ю. А. 
Избранньїе демографические исследо- 
вания. М., 1970; Паевский В. В. Воп- 
росьі демографической и медицинской 
статистики. М., 1970; Курс демогра- 
фии. М., 1974; Система знаний о на¬ 
родонаселенню М., 197Є; Демографи- 
ческое развитие Украинской ССР 
(1959—1970 гг.). К., 1977; Воспроиз- 
водство населення в условиях разви- 
того социализма. К., 1978; Новосель- 
ский С. А. Демография и статистика. 
М., 1978; Стешенко В. С. Демография 
в современном мире. М., 1978. 

В. С. Стешенко. 
Д Е М О Д Е КОЗ, залозниця — хворо¬ 
ба тварин (іноді людини), що ха¬ 
рактеризується почервонінням шкі¬ 
ри, випаданням волосся, появою 
лусочок, струпів, але без свербежу. 
Спричинюється кліщами роду Ое- 
тсбех, які паразитують у сальних 
і потових залозах та волосяних 
сумках шкіри. Зараження відбу¬ 
вається при контакті здорових тва¬ 
рин з хворими й через предмети 
догляду. Найтяжчий перебіг Д. у 
собак, великої рогатої худоби і 
свиней. Заходи боротьби. 
Д. важко лікується тому, що клі¬ 
щі містяться в товщі шкіри. За¬ 
стосовують емульсію карбсфссу, 
розчин хлорофосу тощо, додержу¬ 
ють вет.-сан. правил утримання 
тварин. О. О. Шевцов. 

«ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ КАПІТА¬ 
ЛУ» — бурж. концепція, за якою 
поширення акціонерної форми під¬ 
приємств і розповсюдження дріб¬ 
них акцій серед населення тракту¬ 
ється як <дифузія власності», що 
приводить нібито до «трансформа¬ 
ції капіталізму», до його «демокра¬ 
тизації». Концепція виникла на¬ 
прикінці 19 ст. Грунтується на 
дрібнсбурж. ідеях П.-Ж. Прудона. 
Її активно розробляв Е. Берн- 
іитейн. В 50-х рр. 20 ст. «Д. к.» 
стала складовою частиною концеп¬ 
ції «народного капіталізму». 
Прихильники «Д. к.» намагають¬ 
ся переконати трудящих капі¬ 
талістичних країн у тому, що 
власники дрібних акцій стають ні¬ 
бито співвласниками акціонерних 
товариств, капіталу, а приватна 
капіталістична власність перетво¬ 
рюється на колективну, нар. влас¬ 
ність. Це й означає «демократиза¬ 
цію» капіталу. Проте, така «демо¬ 
кратизація» володіння акціями є 
одним із способів посилення могут¬ 
ності олігархії фінансової і погра¬ 
бування нар. мас (див. Ленін В. І. 
Повне зібр. тв., т. 27, с. 324—325). 
Ідеологічна спрямованість концеп¬ 
ції «Д. к.» полягає в тому, щоб роз¬ 
колоти ряди робітн. класу, посія¬ 
ти ілюзії про спільність інтересів 
капіталістів і трудящих у збіль¬ 
шенні капіталістичного вироби., 
в збереженні приватної власності. 

Л. Я. Корнійчук. 

ДЕМОКРАТИЧНА НАРАДА. 
Всеросійська демократична нара¬ 
да — скликана 14—22.IX (27.IX — 
5.Х) 1917 у Петрограді есеро-меншо¬ 
вицьким ЦВК Рад робітн. і солдат¬ 
ських депутатів і Виконавчим к-том 
Рад селянських депутатів з метою 
відвернути маси від наростаючої 
революції, ослабити загальнонац. 
кризу в Росії й зміцнити позиції 
Тимчасового уряду. З 1582 делега¬ 
тів Д. н. 532 належало до партії есе¬ 
рів, 172 — до меншовиків, 136 — 
до більшовиків. Угодовці спробу¬ 
вали нарадою підмінити скликання 
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Є. П. Демиденко. 

П. Н. Демичев. 

К. С. Демірчян. 

19 УРЕ, т. 3. 
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Другого Всеросійського з'їзду Рад 
\ створити новий бурж. коаліцій¬ 
ний уряд. У декларації більшо¬ 
вицької фракції, оголошеній на 
Д. н. 18.ІХ (1-Х), викривалася ця 
спроба есеро-меншовицьких ліде¬ 
рів, містилися вимоги негайного 
скликання 2-го Всерос. з’їзду Рад, 
передачі Радам повноти влади, при¬ 
пинення війни, запровадження ро- 
бітн. контролю, націоналізації зем¬ 
лі та осн. галузей пром-сті. Питан¬ 
ня про владу Д. н. по суті не розв’я¬ 
зала. З свого складу вона утворила 
постійний орган — Демократичну 
раду (Передпарламент). 
ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ 
США— партія великого монополіс¬ 
тичного капіталу. Разом з Республі¬ 
канською партією США становить 
т. з. двопартійну систему в країні. 
Засн. 1828. У 1-й пол. 19 ст. об’єд¬ 
нувала плантаторів-рабовласників 
Пд., частину торг.-пром. буржуа¬ 
зії Пн., яка вела з Пд. ділові опера¬ 
ції, значні групи фермерів Зх. і 
дрібної буржуазії. В 1860, після 
обрання президентом республікан¬ 
ця А. Лінкольна, плантатори Пд. 
вдалися до заколоту. В ході гро¬ 
мадянської війни в США 1861—65 
рабовласників було розгромлено. 
В 2-й пол. 19 ст. різниця між Д. п. 
і Респ. партією значно зменшилася. 
Обидві партії, змінюючи одна одну 
при владі, стали політ, апаратом 
великого капіталу. Керівництво 
Д. п. маскує свої тісні зв’язки з 
монополіями за допомогою соціаль¬ 
ної демагогії, докладає зусиль для 
зміцнення соціальної бази в серед¬ 
ніх і нижчих верствах, заграє з 
верхівкою профспілок. В грудні 
1974 на з’їзді Д. п. (скликається раз 
на 4 роки) прийнято перший ста¬ 
тут партії і екон. програму. Ліде¬ 
рами Д. п. були президенти Т.-В. 
Вільсон (1913—21), Ф.-Д. Руз¬ 
вельт (1933—45), Г. Трумен (1945— 
53), Дж.-Ф. Кеннеді (1961—63), 
Л.-Б. Джонсон (1963—69), з 1977 — 
Дж.-Е. Картер. Нац. к-т партії — 
у Вашінгтоні. Офіц. емблема — 
зображення осла (з 1874). 
ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ ГВІ¬ 
НЕЇ. Засн. 1947. З листопада 1978 
має назву Партія — держави Гві- 

ДЕМОКРАТЙЧНА РЕСПУБЛІ¬ 
КА МАДАГАСКАР — див. Мада¬ 
гаскар. 
«ДЕМОКРАТИЧНИЙ СОЦІ А- 
ЛГЗМ» — соціал-реформістська 
концепція, за якою побудова соціа¬ 
лістичного суспільства нібито мож¬ 
лива шляхом проведення політики 
класового примирення й окремих 
реформ у рамках капіталістичної 
системи. Ця концепція виникла на 
першому етапі загальної кризи ка¬ 
піталізму. Після 2-ї світової вій¬ 
ни «Д. с.» проголошено офіційною 
програмою діяльності с.-д. партій. 
Представники «Д. с.»Г. Гейтскелл, 
Е. Кросленд, Дж. Стрейчі (Велико¬ 
британія), К. Каутський, К. Чер- 
нец (Австрія), Г. Вайссер, А. Айх- 
лер (ФРН) та ін. заперечують 
наявність антагоністичних класів і 
класової боротьби в сучас. капіта¬ 
лістичному суспільстві, необхід¬ 
ність соціалістичної революції, ви¬ 
ступають проти знищення приват¬ 
ної власності на засоби вироби.; 
бурж. д-ву проголошують надкла¬ 
совою, загальнонародною, гол. фак¬ 

тором і осн. рушійною силою побу¬ 
дови соціалізму. Екон. основою 
«Д. с.» вони вважають «мішану 
економіку», яка властива держав¬ 
но-монополістичному капіталіз¬ 
мові. За твердженнями прихиль¬ 
ників цієї концепції «Д. с.» є «тре¬ 
тім шляхом», що протиставляється 
як альтернатива реальному соціа¬ 
лізмові. Концепція «Д. с.» має на 
меті дезорієнтувати трудящих ка¬ 
піталістичного світу й спрямувати 
їхню боротьбу в русло соціал-ре¬ 
формізму. П. М. Леоненко. 
ДЕМОКРАТИЧНИЙ СОїЬЗ НА¬ 
РАДУ ФІНЛЯНДІЇ (ДСНФ) — 
масова політ, організація Фінлян¬ 
дії. Засн. 29.Х 1944 Компартією 
Фінляндії (КПФ) й лівими соціал- 
демократами. Виступає за розви¬ 
ток дружніх відносин з СРСР. 
Представники ДСНФ брали участь 
у підписанні Договору про дружбу, 
співробітництво і взаємодопомогу 
між СРСР і Фінляндією (1948). 
У внутр. політиці виступає проти 
влади великого капіталу. Масова 
база ДСНФ — робітн. клас і тру¬ 
дяще селянство. Як колективні 
члени до ДСНФ входять КПФ, 
Демократичний союз жінок Фін¬ 
ляндії, Академічне соціалістичне 
т-во. В союзі — 170 тис. членів 
(1977). Представники ДСНФ 1944 
—48, 1966—71 і з 1977 входять до 
складу уряду країни. 
ДЕМОКРАТИЧНИЙ ФРОНТ 
АЛБАНІЇ (ДФА) — масова гро- 
мадсько-політ. організація. Ство¬ 
рений за ініціативою компартії 
(див. Албанська партія праці) у 
вересні 1942 на конференції в Пезі 
для об’єднання прогресивних сил 
країни у боротьбі проти фашист, 
загарбників. До серпня 1945 діяв 
під назвою Нац.-визвольний фронт 
Албанії (НВФА). В 1942—45 до 
НВФА входили компартія, орг-ції 
молоді й жінок, патріоти-антифа- 
шисти. Місц. органи НВФА були 
зародком нар.-демократичної вла¬ 
ди. В 1944 адм.-держ. функції 
НВФА було відокремлено від 
політичних. Виконавчий орган 
фронту — Антифашист, нац.-виз¬ 
вольний к-т був перетворений на 
Тимчасовий демократичний уряд. 
ДФА діє під керівництвом АПП. 
Має індивідуальне членство. Най¬ 
вищий орган — з’їзд (раз на 4 ро¬ 
ки), в періодах між з’їздами — 
Генеральна рада ДФА. 
ДЕМОКРАТИЧНИЙ ЦЕНТРА- 
/ІГЗМ — керівний принцип орга¬ 
нізаційної побудови й діяльності 
марксистсько-ленінських партій, 
органів держ. влади й держ. управ¬ 
ління і громадських орг-цій в СРСР 
та ін. країнах соціалістичної спів¬ 
дружності. Зміст і вимоги Д. ц. 
відображено в Статуті Комуніс¬ 
тичної партії Радянського Сою¬ 
зу. Він означає виборність усіх 
керівних органів партії знизу до¬ 
верху; розвиток демократії внут¬ 
ріпартійної, періодичну звітність 
парт, органів перед своїми парт, 
орг-ціями й перед вищестоящими 
органами; сувору дисципліну пар¬ 
тійну й підкорення меншості біль¬ 
шості; безумовну обов’язковість 
рішень вищих органів для нижчих. 
Дотримання цих вимог забезпе¬ 
чує органічне поєднання централіз¬ 
му й демократизму. Демократизм 
комуністичної партії втілюється в 

рівності прав і обов’язків, високій 
активності й самодіяльності чле¬ 
нів партії, у виборності, підзвіт¬ 
ності, змінюваності й широкій іні¬ 
ціативі парт, органів. Усі принци¬ 
пові питання в орг-ціях вирішують¬ 
ся колективно на основі широкого 
обговорення, повсякденного роз¬ 
витку критики і самокритики. 
Централізм забезпечується єдністю 
ідейних, тактичних і орг. принци¬ 
пів, наявністю єдиних для всієї 
партії Програми, Статуту й парт¬ 
квитка. Партія має єдиний повно¬ 
владний верховний орган — з’їзд, 
а в періодах між з’їздами — єди¬ 
ний керівний орган — Центр. Ко¬ 
мітет. Марксистсько-ленінські пар¬ 
тії рішуче відкидають усяке проти¬ 
ставлення двох сторін Д. ц., вихо¬ 
дять з невіддільності розвитку 
внутріпарт. демократії від зміц¬ 
нення парт, дисципліни. Справжня 
демократія в партії забезпечується 
проведенням у життя парт, орга¬ 
нами волі більшості комуністів. 
Свобода ж фракцій і угруповань, 
на якій наполягають опортуністи, 
означала 6 по суті заперечення ви¬ 
мог демократизму, підрив єднос¬ 
ті партії. Для марксистсько-ленін¬ 
ських партій однаково шкідливі і 
анархічна розбещеність, і бюрокра¬ 
тична централізація, яка стримує 
розвиток ініціативи й активності 
парт, орг-цій, членів партії. Прин¬ 
цип Д. ц. забезпечує вільний обмін 
думками між комуністами, їхню 
високу активність у виробленні й 
практичному здійсненні політики 
партії. Д. ц. передбачає тер.-вироб¬ 
ничий принцип орг. побудови пар¬ 
тії, у відповідності з яким первинні 
партійні організації створюються 
за місцем роботи комуністів і об’єд¬ 
нуються в районні, міські та ін. 
тер. орг-ції. Місцеві й первинні 
парт, орг-ції в своїй діяльності 
керуються загальнопарт. докумен¬ 
тами, організовують виконання ди¬ 
ректив ЦК КПРС, неухильно вті¬ 
люють у життя політику партії. 
Парт, орг-ції автономні у розв’язу¬ 
ванні місцевих питань, якщо їхні 
рішення не суперечать політиці пар¬ 
тії. При цьому в партії недопусти¬ 
мі прояви місництва, групових інте¬ 
ресів. Усі парт, орг-ції вирішують 
питання своєї діяльності, виходячи 
з генеральної лінії КПРС, дирек¬ 
тив її найвищих органів. Ідею Д. ц. 
вперше обгрунтували К. Маркс 
і Ф. Енгельс. На принципах Д. ц. 
будувалися створені ними Союз ко¬ 
муністів, Інтернаціонал 1-й. Роз¬ 
виваючи марксистське вчення про 
пролет. партію, В. І. Ленін у пра¬ 
цях «Що робити?*, «Крок вперед, 
два кроки назад» та ін. всебічно 
обгрунтував Д. ц. як керівний прин¬ 
цип її побудови й діяльності. «Ми 
завжди захищаємо... внутріпар¬ 
тійну демократію,— писав він.— 
Але ми ніколи не висловлюємось 
проти централізації партії. Ми за 
демократичний централізм» (Пов¬ 
не зібрання тв., т. 27, с. 67). 
Другий з'їзд РСДРП (1903) засну¬ 
вав більшовицьку партію на заса¬ 
дах Д. ц. Визнавши вимоги Д. ц. 
парт, законом, В. І. Ленін і 
більшовики відстояли ці принци¬ 
пи в боротьбі з меншовиками, що 
намагалися протягнути ідеї авто- 
номізму, не визнавали парт, дис¬ 
ципліни, захищали орг. відсталість. 



Відсіч дістали і спроби бундівців 
та інших націонал-опортуністів 
нав’язати партії націоналістичний 
федералізм у її побудові. Опорту¬ 
ністичному гаслу внутріпарт. феде¬ 
ралізму більшовики протиставили 
інтернац. принцип Д. ц., на основі 
якого трудящі згуртовувалися не¬ 
залежно від національності. Перша 
конференція РСДРП (1905) ви¬ 
знала принцип Д. ц. безспірним. 
Четвертий (Об'єднавчий) з'їзд 
РСДРП (1906) за пропозицією В. І. 
Леніна закріпив у Статуті партії 
положення про те, що всі її орг-ції 
будуються на засадах Д. ц. В прий¬ 
нятому Восьмою Всеросійською 
конференцією РКЩб) (1919) Ста¬ 
туті партії Д. ц. було визнано ке¬ 
рівним принципом її орг. побудови. 
Сімнадцятий з'їзд ВКП(б) (1934) 
включив до Статуту розгорнуте 
визначення Д. ц. Вісімнадцятий 
з'їзд ВКП(б) (1939) доповнив його 
нормами, спрямованими на підви¬ 
щення активності комуністів на 
основі Д. ц. Важливе значення ма¬ 
ло, зокрема, запровадження закри¬ 
того (таємного) голосування при 
виборах місц. парт, органів. У Про¬ 
грамі Комуністичної партії Ра¬ 
дянського Союзу, у матеріалах 
XXIII—XXV з’їздів КПРС знай¬ 
шов вияв незмінний курс партії 
на дальший розвиток і неухильне 
дотримання Д. ц. 
Відповідно до Конституції СРСР 
(1977) організація й діяльність Рад. 
д-ви також будуються на принци¬ 
пах Д. ц., який, зокрема, забезпе¬ 
чує виборність усіх органів держ. 
влади знизу доверху, підзвітність 
їх народові, обов’язковість рішень 
вищестоящих органів для нижче- 
стоящих. Д. ц. поєднує єдине ке¬ 
рівництво з ініціативою й творчою 
активністю на місцях, високою від¬ 
повідальністю кожного держ. орга¬ 
ну й службової особи за доручену 
справу. 
Принцип Д. ц. має інтернац. харак¬ 
тер, велике значення для всіх марк¬ 
систсько-ленінських партій. 

Літ.: Маркс К. і Енгельс Ф. Твори: 
т. 4. Маніфест Комуністичної партії.— 
Статут Союзу комуністів; т. 16. Уста¬ 
новчий Маніфест Міжнародного То¬ 
вариства; Ленін В. І. Повне зібрання 
творів: т. 6. Що робити?; т. 8. Крок 
вперед, два кроки назад; т. 36. Чер¬ 
гові завдання Радянської влади; т. 
41. Дитяча хвороба «лівизни» в кому¬ 
нізмі; КПСС в резолюциях и реше- 
ниях сьездов, конференций и пленумов 
ЦК, т. 1—10. М., 1970-72; Матері¬ 
али XXV з’їзду КПРС. К., 1977; 
Конституція (Основний Закон) Сою¬ 
зу Радянських Соціалістичних Рес¬ 
публік. К., 1977. В. Ф. Шевченко. 

ДЕМОКРАТІЯ (грец. бтщократСа 
— народовладдя, від 6тіцо£ — на¬ 
род і кратос — влада) — форма 
політичної системи суспільства, 
побудована на визнанні (формаль¬ 
ному або фактичному) народу як 
джерела влади, існуванні в держа¬ 
ві найвищих виборних органів вла¬ 
ди. Д.— класова категорія. Виник¬ 
нувши в давньогрец. полісах, вона 
в будь-якому експлуататорському 
суспільстві існує, по суті, формаль¬ 
но—юридично, лише для паную¬ 
чої меншості і є специфіч. формою 
здійснення експлуататорами влади 
державної, спрямованої своїм віст¬ 
рям проти трудящих. Порівняно з 
феод, сваволею, бурж. Д. була 

значним кроком уперед. Прого¬ 
лошені в бурж. конституціях фор¬ 
мальна рівність і свобода всіх гро¬ 
мадян полегшували організацію 
трудящих у боротьбі за свої інте¬ 
реси. В епоху імперіалізму моно¬ 
полістична буржуазія розгортає 
наступ і на формальну Д., здійсню¬ 
ючи поворот до політ, реакції 
(див. Буржуазна держава, Режим 
політичний). 
Принципово новою є соціалістична 
демократія, яка базується ца екон., 
політ, і соціальній основах соціа¬ 
лістичного ладу. В. І. Ленін роз¬ 
глядав соціалістичну Д. як осн. 
завдання диктатури пролетаріа¬ 
ту, як демократію справді повну, 
справді без усяких винятків (див. 
Повне зібр. тв., т. 33, с. 85). Для 
соціалістичної держави, особливо 
для розвинутого соціалістичного 
суспільства, характерні нові фор¬ 
ми Д., зокрема, дедалі ширша 
участь громадян в управлінні спра¬ 
вами д-ви й суспільства, вдоско¬ 
налення державного апарату, під¬ 
вищення активності громадських 
організацій, посилення народного 
контролю, зміцнення правової 
основи держ. і громад, життя, роз¬ 
ширення гласності, постійне враху¬ 
вання громадської думки. Ці осн. 
риси дальшого розгортання соціа¬ 
лістичної Д. знайшли законодав¬ 
че закріплення й гарантії в Конс¬ 
титуції СРСР, Конституціях со¬ 
юзних (див. Конституція УРСР) 
і авт. республік. 

В. В. Копєйчиков. 
демократія внутріпартГй- 
НА — основа будови й діяльності 
марксистсько-ленінських партій, 
невід’ємна складова частина керів¬ 
ного принципу орг. будови партії — 
демократичного централізму. Д. в. 
означає виборність і звітність усіх 
керівних парт, органів знизу до¬ 
верху, колегіальність у їхній ро¬ 
боті, участь парт, мас у керівництві 
парт, життям, регулярне проведен¬ 
ня зборів первинних парт, орг-цій, 
парт, конференцій і з’їздів, плену¬ 
мів парт, к-тів, зборів активу, роз¬ 
гортання критики і самокритики, 
постійний зв’язок парт, керівників 
з комуністами, систематичне роз¬ 
ширення й зміцнення зв’язків пар¬ 
тії з трудящими» масами. Розроб¬ 
лені В. І. Леніним осн. положен¬ 
ня й вимоги Д. в. сформульовано 
в Статуті Комуністичної партії 
Радянського Союзу. Д. в. забез¬ 
печує рівність у правах і обов’яз¬ 
ках усіх членів і кандидатів партії, 
обов’язкову для всіх дисципліну 
партійну і є необхідною умовою 
нормального функціонування пар¬ 
тії як громад, і самодіяльної орг- 
ції, її успішного керівництва тру¬ 
дящими масами. 
Винятково важлива в обстановці 
боротьби за встановлення дикта¬ 
тури пролетаріату, Д. в. набуває 
ще більшого значення після того, 
як партія в результаті перемоги 
соціалістичної революції стає ке¬ 
рівною силою суспільства. Ставши 
правлячою, марксистсько-ленінська 
партія сприяє максимальному роз¬ 
виткові соціалістичної демократії. 
Вона допомагає виробленню таких 
форм і методів, які забезпечують 
участь усіх груп населення в управ¬ 
лінні д-вою, в соціально-політ., 
культур, і госп. житті країни. Од¬ 

ним із центр, завдань, які вирішує 
КПРС у сучас. умовах, є дальше 
всебічне вдосконалення рад. по¬ 
літ. системи. Заг. напрями робо¬ 
ти партії в цій сфері визначено 
Програмою Комуністичної партії 
Радянського Союзу, рішеннями 
XXIII—XXV з’їздів КПРС. Дбаю¬ 
чи про це, партія як ядро політ, 
системи рад. суспільства водночас 
піклується про всемірне розгор¬ 
тання Д. в., що є могутнім засобом 
забезпечення дотримання ленін¬ 
ських норм партійного життя, 
посилення боєздатності партії, під¬ 
несення активності її орг-цій і чле¬ 
нів, підвищення їхньої авангард¬ 
ної ролі в боротьбі за торжество 
ідей комунізму. «Послідовний роз¬ 
виток внутріпартійної демократії, 
підвищення вимогливості до кож¬ 
ного члена партії — ці ленінські 
принципи не пройдений етап. Це — 
основа розвитку партії і в наші 
дні» (МатеріалиХХУ'з’їзду КПРС. 
К., 1976, с. 72). 
Літ. див. до ст. Демократичний 
централізм. А. В. Мяловицький. 

ДЕМОКРГТ (Дтщгкрітос; бл. 460, 
Абдери, Фракія — бл. 370 до н. е.) 
— давньогрецький філософ-мате- 
ріаліст, один із засновників антич¬ 
ної атомістики. Розвиваючи вчен¬ 
ня Левкіппа про атоми як буття і 
порожнечу як небуття, Д. твердив, 
що матерія вічна, що вона не ви¬ 
никає й не зникає і перебуває в 
постійному русі, в безмежному про¬ 
сторі (порожнечі) й у безконечному 
часі. Виникають і зникають лише 
певні сполуки атомів (речі й світи), 
але не їхня першооснова — атоми й 
порожнеча. Матеріалістичне світо¬ 
розуміння Д. базується на прин¬ 
ципі детермінізму (див. Детер¬ 
мінізм та індетермінізм). Проте 
Д. ототожнював причинність з не¬ 
обхідністю й заперечував випад¬ 
ковість, а це вело до нашарувань 
фаталізму. Д. піддав критиці ре- 
ліг.-міфологічні уявлення про бо¬ 
гів, безсмертя душі й потойбічний 
світ. В гносеології відстоював 
думку про те, що пізнання почи¬ 
нається з відчуттів,— це «темне» 
(емпіричне) пізнання; суть явищ, 
пізнання істини досягається шля¬ 
хом «світлого», раціонального пі¬ 
знання — розуму, але за допомо¬ 
гою чуттів. В суспільно-політ. по¬ 
глядах, етиці й естетиці Д. відобра¬ 
жено інтереси рабовласницької де¬ 
мократії, яка вела боротьбу проти 
аристократії. В. І. Ленін високо 
оцінював матеріалістичні погляди 
Д., назвав матеріалістичну тради¬ 
цію в історії філософії «лінією Де- 
мокріта» (Повне зібр. творів, т. 18, 
с. 120). 
Те.: Рос. перекл.— Фрагменти... 
В кн.: Материалистм Древней Гре- 
ции. М., 1955. 
Літ.: Енгельс Ф. Діалектика приро¬ 
ди. К., 1977; Ленін В. І. Філософські 
зошити. Повне зібрання творів, т. 29; 
Лурье С. Я. Демокрит. Л., 1970; 
Асмус В. Ф. Античная философия. 
М., 1976. В. С. Дмитриченко. 

ДЕМОНЕТИЗАЦІЯ (від де... і 
монета) — позбавлення держ. вла¬ 
дою монет сили законного платіж¬ 
ного засобу. Монета при цьому 
зберігає свою вартість лише від¬ 
повідно до вартості вміщеного в ній 
металу (за його вагою). Проводить¬ 
ся гол. чин. у зв’язку зі зміною 
грошової системи (напр., при зне- 
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Демокріт. 
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Демосфен. 
Скульптура Полієвкта. 
Мармур. З ст. до н. е. 
Римська копія. 

Б. К. Демулен. 

В. І. Демут-Малинов- 
ський. 
Російський Сцевола. 
Гіпс. 1813. Державний 
Російський музей. Ле¬ 
нінград. 

цінюванні металу, з якого карбу¬ 
ється монета, й переході до ново¬ 
го валютного металу). Після Вели¬ 
кої Жовтн. соціалістич. революції 
здійснено Д. монет, що карбува¬ 
лися в царській Росії. В СРСР І961 
в зв’язку зі зміною масштабу цін і 
випуском нових грош. знаків про¬ 
ведено Д.: монети від 5 коп. і біль¬ 
ше було вилучено з обігу; за моне¬ 
тами в 1, 2 і 3 коп. збереглася за¬ 
конна платіжна сила. 
ДЕМОНИ (грец. баїцсоу, одн.) — 
у грецькій міфології й релігії 
божества, які сприяють людині 
(добрі Д.) або завдають їй шкоди 
(злі Д.). У християнській релігії 
Д.— злий дух, біс, диявол. 
ДЕМОНОЛОГІЯ (від демони і 
грец. Хоуо£ — вчення) — релігій¬ 
не вчення про злих духів (демонів, 
чортів, відьом, джинів та ін.). 
ДЕМОНСТРАЦІЯ (лат. бетопзі- 
гаїіо — показ)—1) Процесія, мі¬ 
тинг та ін. форми масового вира¬ 
ження суспільних настроїв (див. 
Демонстрація політична). 2) На¬ 
очний метод ознайомлення з яви¬ 
щем, предметом (Д. таблиць, при¬ 
ладів, моделей, дослідів тощо). 
3) Загрозливі дії з боку якоїсь д-ви. 
4) Переносно — нарочито підкрес¬ 
лена, зухвала поведінка. 
ДЕМОНСТРАЦІЯ в етології 
— тип поведінки тварин, що поля¬ 
гає в демонструванні ними своїх 
видових чи вторинних статевих 
ознак у процесі розмноження або 
щоб налякати можливого ворога. 
Під час зустрічі самця й самки зви¬ 
чайно перший (а іноді й обидві тва¬ 
рини) демонструє свої найяскра¬ 
віші й найхарактерніші ознаки, на¬ 
бираючи певних поз і роблячи особ¬ 
ливі рухи; це нерідко супрово¬ 
диться звуковою Д. Така Д. сприяє 
синхронізації статевих циклів і 
правильному утворенню пар, запо¬ 
бігає міжвидовій гібридизації. В 
деяких тварин є контрастні плями, 
смуги тощо, які тварини демон¬ 
струють при погрозі. Напр., мете¬ 
лики окремих видів раптовим ру¬ 
хом передніх крил відкривають 
на задніх крилах плями, схожі 
на великі очі, що надає їм за¬ 
грозливого вигляду й може запо¬ 
бігти нападові хижака. Див. та¬ 
кож Забарвлення тварин. 

О. Б. Кістякгвський. 

ДЕМОНСТРАЦІЯ політйчна 
— одна з форм масового виразу 
політ, настроїв шляхом проведення 
маніфестацій і мітингів. В умовах 
капіталізму — засіб боротьби тру¬ 
дящих за свої класові інтереси; за 
соціалізму — форма вияву волі й 
ентузіазму нар. мас. У Росії перші 
Д. п. проводили в 60-х рр. 19 ст. 
студентство й різночинна інтеліген¬ 
ція. В 70-х рр. у Д.п. активно вклю¬ 
чився робітн. клас. Шляхом про¬ 
ведення Д. п. пролет. партія згур¬ 
товувала й дисциплінувала рево- 
люц. сили. Видатною подією в 
історії революц. боротьби була 
Харківська політична демонстра¬ 
ція 1900, організована к-том 
РСДРП. Д. п. супроводились такі 
виступи пролетаріату, як «Обухов- 
ська оборона» 1901 в Петербурзі, 
страйк 1902 в Ростові-на-Дону , 
Загальний страйк на Півдні Росії 
1903, що охопив значну частину 
України й Закавказзя. Д. п. поряд 

з Жовтневим всеросійським полі¬ 
тичним страйком 1905 відіграла 
важливу роль у підготовці Грудне¬ 
вого збройного повстання 1905. В 
ході Лютневої революції 1917 Д. п. 
переросла в збройне повстання, вна¬ 
слідок якого було повалено само¬ 
державство. Квітнева, червнева й 
липнева Д. п. 1917, які прокотили¬ 
ся по всій країні, в т. ч. на Україні, 
були важливим етапом у пере¬ 
ростанні бурж.-демократичної ре¬ 
волюції в соціалістичну й прохо¬ 
дили під більшовицькими лозун¬ 
гами. З перемогою Великої Жовтн. 
соціалістич. революції Д. п. в Рад. 
країні набули нового змісту. Вони 
виражають морально-політ. єдність 
рад. народу, наочно демонструють 
досягнення в будівництві комуніз¬ 
му й повсюди проходять у дні все- 
нар. свят. Д. п. ще більше згурто¬ 
вують рад. народ навколо КПРС, 
виховують його в дусі рад. патріо¬ 
тизму, пролет. інтернаціоналізму. 
Аналогічний характер Д. п. мають 
у країнах соціалістичної співдруж¬ 
ності. В капіталістичних країнах 
Д. п. є могутньою зброєю прогре¬ 
сивних сил у боротьбі проти імпе¬ 
ріалізму, неоі^олоніалізму й ра¬ 
сизму, за збереження миру в усьо¬ 
му світі, за соціалізм. 

М. В. Коваль. 

ДЕМОС (грец. бтіцос — народ, 
населення) — вільне населення 
давньогрецьких полісів, яке мало 
громадянські права. Складався з 
ремісників (деміургів) і дрібних 
землеробів (геоморів, або агрой- 
ків). Д. протистояли, з одного боку, 
родова аристократія (евпатриди) 
й торг, знать, а з другого,— непов¬ 
ноправні верстви суспільства (ме¬ 
теки, вільновідпущеники) й ра¬ 
би. Пізніше, з кін. 5—4 ст. до н. е., 
Д. почали називати бідну (переваж¬ 
но міську) частину населення. 

ДЕМОСФЕН (Длросгдєутіе; бл. 
384 до н. е., Пеанія, Аттіка — 322 
до н. е., Калаврія) — давньогрець¬ 
кий оратор і політ, діяч. Н. в сім’ї 
майстра-зброяра. Оволодів ора¬ 
торським мистецтвом, складав про¬ 
мови для інших, викладав ритори¬ 
ку, виступав у суд. процесах, нар. 
зборах (збереглися 61 промова й 
56 виступів). Все життя боровся 
за незалежність Афін (див. Афіни 
Стародавні) та об’єднання грец. 
полісів проти Македонії. Виго¬ 
лосив ряд пристрасних промов, 
спрямованих проти македонського 
царя Філіппа //(відомі під назвою 
«філіппіка). У кінці життя, пере¬ 
слідуваний ворогами, втік з Афін і 
незабаром отруївся. 
Те.: Рос. перек л.— Речи. М., 
1954. 
ДЕМПІНГ (англ. битріпд, букв.— 
скидання) — продаж товарів моно¬ 
поліями, а також фірмами, які 
безпосередньо не зв’язані з вироб¬ 
ництвом, або урядовими орг-ціями 
на зовн. ринках за викидними ціна¬ 
ми, тобто за цінами, нижчими за 
витрати виробництва. Характерні 
риси Д.: велика різниця між висо¬ 
кими внутрішніми й низькими 
експортними цінами, експансіо¬ 
ністські методи придушення конку¬ 
рентів і завоювання ринків. В епо¬ 
ху імперіалізму Д. набуває масо¬ 
вого характеру. Для су час. етапу 
загальної кризи капіталізму ха¬ 
рактерним різновидом Д. є валют¬ 

ний Д.— експорт товарів за цінами, 
нижчими за світові, з країн зі зне¬ 
ціненою валютою. 
ДЕМУ/іЕН (Оезшоиііпз) Бенуа- 
Каміль (2.III 1760, Гіз — 5.ІУ 1794, 
Париж) — діяч Великої французь¬ 
кої революції, адвокат і журналіст. 
Напередодні 14.VII 1789 закликав 
до антимонархічного збройного по¬ 
встання. Депутат Конвенту, боров¬ 
ся проти жірондистів. Підтриму¬ 
вав правих якобінців на чолі з Ж. 
Дантоном. Видавав газ. «Ле в’є 
Кордельєр» («Старий кордельєр»). 
Виступав проти закону про мак¬ 
симум, революц. терору, критику¬ 
вав політику М. Робесп’єра. За 
вироком Революц. трибуналу Д. 
гільйотиновано. 
демУрине — селище міського 
типу Межівського р-ну Дніпроп. 
обл. УРСР. Залізнична станція. 

2,1 тис. ж. (1978). Цех кислототрив¬ 
ких виробів Просянського каоліно¬ 
вого комбінату, хлібо-, овоче- й 
бурякоприймальний пункти. Вось¬ 
мирічна школа, лікарня. Будинок 
культури, б-ка. Засн. 1922. 
ДЕМУТ-МАЛИНбВСЬКИЙ Ва¬ 
силь Іванович [2 (13).ІІ1 1779, Пе¬ 
тербург — 16 (28). VII 1846, там же] 
— російський скульптор-монумен¬ 
таліст. У 1785—1800 навчався в 
петерб. АМ у М. Козловського. 
Академік з 1807. Разом з С. Пи- 
меновим виконав скульптурне 
оформлення найвизначніших того¬ 
часних споруд Петербурга. Серед 
робіт Д.-М. — статуя Андрія Перво- 
званного для Казанського собору 
(1808), група «Викрадення Прозер- 
піни» для Гірничого ін-ту (1808— 
11), скульптури арки Гол. штабу 
(1827—28); проект пам’ятника кня¬ 
зю Володимиру в Києві (у співав¬ 
торстві з К. Тоном виконав 1850— 
53 скульптор П. Клодт). 
Літ.: Шмидт И. М. Василий Иванович 
Демут-Малиновский. М., 1960. 

ДЕМУїДЬКИЙ Данило Порфиро- 
вич [4 (16).VII 1893, с. Охматів, 
тепер Жашківського р-ну Черкас, 
обл.— 7.У 1954, Київ] — україн¬ 
ський рад. кінооператор, засл. діяч 
мист. Узб. РСР (з 1944) й УРСР (з 
1954). Син П. Демуцького. В 1917 
закінчив Київ. ун-т. Був фотогра¬ 
фом (золота медаль на Міжнар. 
виставці ужиткових мистецтв у 
Парижі. 1925). З 1925 — на Одес. 
кінофабриці ВУФКУ, де зняв 
фільм «Два дні» (1927). Кілька 

ільмів створив у співдружності з 
. Довженком: «Арсенал» (1929), 

«Земля» (1930), «Іван» (1932, ра¬ 
зом з операторами Ю. Єкельчиком 
і М. Глідером). На Ташкентській 
кіностудії зняв фільми: «Насред- 
дін у Бухарі» (1943), «Тахір і 
Зухра» (1945), «Пригоди Насред- 
діна» (1947); на Київ, кіностудії — 
«Подвиг розвідника» (1947), «Та¬ 
рас Шевченко» (1951) та ін. Держ. 
премія СРСР, 1952. 
Літ.: Кохно Л. Данило Порфирович 
Демуцький. К., 1965. 

ДЕМУЦЬКИЙ Порфирій Данило¬ 
вич [10 (22). III 1860, с. Янишівка, 
тепер с. Іванівка Ставищенського 
р-ну Київ. обл.— З.УІ 1927, Київ] 
— український рад. фольклорист, 
хоровий диригент і композитор. 
Муз. освіту здобув у Київ, духов¬ 
ній семінарії (1876—82). Після 
закінчення мед. ф-ту Київ, ун-ту 



(1889) працював лікарем в с. Охма- 
тові на Київщині. Збирав і оброб¬ 
ляв нар. пісні; організував нар. 
хор, з яким виступав у багатьох 
місцевостях України. В репертуарі 
хору були укр. нар. багатоголосі 
пісні, що виконувались у нар. сти¬ 
лі. В 1918 Д. переїхав до Києва; 
з 1921 працював у етногр. комі¬ 
сії АН УРСР, був професором 
Муз.-драм. ін-ту ім. М. В. Ли- 
сенка. Підтримував творчі зв'язки 
зпрофес. (капела «Думка») й само¬ 
діяльними хоровими колективами, 
активно пропагував укр. нар. піс¬ 
ню. Автор вокальних творів («Ду¬ 
ма про Федора Безрідного», «За¬ 
повіт » та ін. на тексти Шевченка). 
Те.: Ліра і її мотиви. К., 1903; Укра¬ 
їнські народні пісні. К., 1951. 

ДЄМЧЕНКО Василь Григорович 
(17.III 1831, Золотоніський повіт, 
Полтавщина — 9.У 1914) — укра¬ 
їнський юрист. Н. в сім'ї дворяни¬ 
на. В 1854 закінчив юрид. ф-т 
Київ, ун-ту. З 1861 викладав у 
цьому ж ун-ті (професор цив. пра¬ 
ва). Осн. праці: «Історичне дослі¬ 
дження про показання свідків за 
російським правом до Петра Вели¬ 
кого» (1859), «Сутність спадщини і 
закликання до спадкування за ро¬ 
сійським правом» (1877). 
ДЄМЧЕНКО Марія Софронівна 
[н. 26. VIII (8. IX) 1912, с. Старо- 
сілля, тепер Городищенського р-ну 
Черкас, обл.] — ініціатор масового 
руху колгоспників за високі вро¬ 
жаї цукр. буряків. Член КПРС з 
1939. В 1935 на 2-му Всесоюзному 
з’їзді колгоспників-ударників Д. 
як ланкова старосільського кол¬ 
госпу ім. Комінтерну взяла зобов’я¬ 
зання виростити високий на той 
час урожай цукр. буряків — по 
500 ц/га (з кожного гектара заіфіп- 
леної за ланкою Д. ділянки було 
зібрано по 523,7 ц коренів). Почин 
Д. перетворився на масове соціа¬ 
лістичне змагання п’ятисотенниць. 
У 1945 Д. закінчила Київ. с.-г. 
ін-т. З 1945 працювала (до 1958 
агрономом) у колгоспі ім. Л. Л. Ва¬ 
сильєва (тепер Вишгородського 
р-ну Київ, обл.), потім на дослід¬ 
них ділянках у радгоспі ім. Л. Л. 
Васильєва. З 1965 — на пенсії. 
Автор книги «Полюби землю» 
(1973). Депутат Верх. Ради СРСР 
1-го скликання. Нагороджена орде¬ 
ном Леніна. 
дЄмченко Микола Нестерович 
[9 (21).V 1896 —ЗО.Х 1937] — рад. 
партійний і держ. діяч'. Член Кому¬ 
ністичної партії з 1916. Н. у м. Ле¬ 
бедині (тепер райцентр Сум. обл.). 
Був секретарем Самарського губ¬ 
ному РКП(б) у 1920—21, пізніше 
— наркомзем РРФСР. У 1923—25— 
секретар Волинського губкому 
КП(б)У. У 1925—27 — заст. нарко¬ 
ма РСІ УРСР—заст. голови ЦКК 
КП(б)У, заст. наркома землероб¬ 
ства УРСР. В 1928—29 — секре¬ 
тар Київ, окружкому КП(6)У, в 
1929—32 — наркомзем УРСР. З 
1932 — секретар Київ., пізніше 
Харків, обкомів КП(6)У. З 1936 — 
перший заст. наркома землероб¬ 
ства, з 1937—нарком зернових і 
тваринницьких радгоспів СРСР. 
У 1934 обраний кандидатом у 
члени ЦК ВКП(6). На VIII конфе¬ 
ренції КП(6)У обраний кандида¬ 
том, на X—XII з’їздах КП(6)У — 
членом ЦК КП(6)У. В 1928—31 — 

кандидат у члени Політбюро ЦК 
КП(6)У, 1931—37 —член Політ¬ 
бюро ЦК КП(6)У. 
ДЕМЧУК Остап Якович (літ. 
псевд.— Стах Юхтименко, Стась 
Біднота, Юхт; 1900, с. Княжин, 
тепер Чуднівського р-ну Жито¬ 
мир. обл.— 1945) — український 
рад. письменник. Учасник Великої 
Вітчизн. війни. Друкуватися по¬ 
чав 1922. Окремими виданнями 
вийшли зб. оповідань «Комнезам- 
чики» (1925), «Верболози», «Очі», 
«Пригоди на маневрах», «Чудо», 
«Ювілей»(усі—1930), «На соціалі¬ 
стичних рейках» (1932); роман 
«Чорнозем» (1933), «Повість про 
мачуху» (1941). 
ДЕМ’ЛН Лука Васильович (6.VI 
1894, с. Верхні Ворота, тепер Воло- 
вецького р-ну Закарп. обл.— 16.У 
1968, м. Мукачеве) — український 
рад. письменник. Автор збірок опо¬ 
відань «Чорт на весіллю» (1921), 
«Відьма» (1924), «Із села» (1943), 
в яких відобразив тяжке життя за¬ 
карпатського селянства. Після 1945 
написав ряд повістей, оповідань і 
нарисів на сучасні теми. Д. відо¬ 
мий і як збирач фольклору (зб. 
казок «Зачарована підкова», 1959; 
«Чарівне серце», 1964; «Казки», 

Те.: Зустріч. Ужгород, 1961; Опові¬ 
дання синіх Карпат. К., 1964; Голод¬ 
ний похід. Ужгород, 1977; Рос. 
перекл.- Свадьба без жениха. М., 
1965. 

ДЕМ’ЙН БЄДНИЙ — див. Бед- 
ний Дем’ян. 
ДЕМ’АНОВ Микола Якович [15 
(27).III 1861, м. Твер, тепер Калі- 
нін — 19. III 1938, Москва] — рад. 
хімік-органік, акад. АН СРСР (з 
1929). В 1886 закінчив Моск. ун-т. 
З 1887 працював у Петровській ліс¬ 
ній і землеробській академії, з 
1935 — в Ін-ті органічної хімії АН 
СРСР. Розробив заг. метод добу¬ 
вання нормальних насичених гліко¬ 
лів, ненасичених спиртів та ізомер¬ 
них їм оксидів. Уперше добув і 
дослідив тетра- й пентаметилен- 
гліколі та їхні оксиди. Вивчав 
дію оксидів азоту на етиленові 
вуглеводні. Відкрив заг. законо¬ 
мірність ізомеризації карбоцикліч- 
них систем (перегрупування Дем’я- 
нова). Премія ім. В. І. Леніна, 1930; 
премія ім. О. М. Бутлерова, 1924. 
ДЕМ’ЯНЧУК Василь Климентійо- 
вич [13.1 1897, с. Надвірна, тепер 
місто, районний центр Івано-Фр. 
обл.— 20. XI 1942] — український 
рад. мовознавець. Закінчив Київ, 
ун-т (1922). Працював в АН УРСР 
(з 1919). Автор праць з укр. мови й 
історії мовознавства: «Гнат (Ватро- 
слав) Ягич (1878—1923)» (1924), 
«Морфологія українських грамот 
XIV і першої половини XV в.», 
«Бібліографічний огляд україн¬ 
ської діалектології за рр. 1914— 
1927», «До характеристики гуцуль¬ 
ського говору» (всі три — 1928). 
Літ.: Жовтобрюх М. А. Василь Кли- 
ментійович Дем’янчук. «Мовознавст¬ 
во», 1972, № 1. 
ДЕН АРІЙ (лат. сіепагіиз, букв.— 
той, що складається з десяти) — 
основна римська срібна грошова 
одиниця. Початок карбування — 
269 до н. е. (вага в різний час 4,55— 
3,41 г). З 3 ст. випуск Д. припи¬ 
нився. На тер. УРСР знаходять 
скарби Д. і окремі монети. 

ДЕНАТУРАЦІЯ БІЛКГв (від де... 
і лат. паїига — природні власти¬ 
вості) — зміна природних власти¬ 
востей білків, спричинена зміною 
просторової структури їхніх макро¬ 
молекул. Відбувається під впли¬ 
вом високої т-ри, ультрафіолето¬ 
вого й іонізуючого випромінюван¬ 
ня, ультразвуку, кислот, лугів, 
органічних розчинників тощо. В ос¬ 
нові Д. 6. лежать зміни їхньої вто¬ 
ринної, третинної й четвертинної 
структури. Проявляється в обме¬ 
женні розчинності білків, підви¬ 
щенні в'язкості білкових розчинів, 
у втраті здатності їх до кристалі¬ 
зації, ферментативної активності 
тощо. Д. 6. може бути зворотною 
(ренатурація) з відновлюванням 
первинних властивостей. 
ДЕНАТУРОВАНИЙ СПИРТ — 
етиловий спирт-сирець, до якого 
додаються неприємні на запах і 
смак речовини, що розчиняються в 
ньому і важко виділяються з ньо¬ 
го звичайними методами. Застосо¬ 
вують Д. с. як розчинник лаків і 
політур, для тех. потреб. 
ДЕНАЦИФІКАЦІЯ — процес лік¬ 
відації наслідків фашизму в держ., 
громадсько-політ. та екон. житті 
Німеччини після розгрому гітле¬ 
рівської диктатури. Д. мала стати 
основою демократичних перетво¬ 
рень у країні. Проводилася на ос¬ 
нові ухвал Кримської конференції 
1945, Потсдамської конференції 
1945 й постанови Контрольної ради 
в Німеччині (жовтень 1945), які 
передбачали ліквідацію націонал- 
соціалістської партії, пов’язаних з 
нею орг-цій і установ, забезпечення 
невідновлення їх у будь-якій фор¬ 
мі, скасування фашист, законодав¬ 
ства, проведення демократичних 
реформ у всіх галузях життя краї¬ 
ни, покарання воєнних злочинців — 
винуватців 2-ї світової війни. 
Д. послідовно проводилася тільки 
в рад. зоні окупації. Зрив Д. в 
амер., англ. і франц. зонах призвів 
до відродження в Зх. Німеччині 
реакційних мілітаристських сил. 
ДЕНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ (від де... 
і націоналізація), реприватиза¬ 
ція — повернення державою націо¬ 
налізованих підприємств і майна 
у приватну власність. Частко¬ 
ва Д. після 2-ї світової війни здій¬ 
снена майже в усіх капіталістич¬ 
них країнах Зх. Європи шляхом 
продажу частини акцій держ. під¬ 
приємств приватним особам. Різно¬ 
видом Д. є продаж монополіям за 
низькими цінами підприємств, збу¬ 
дованих за держ. рахунок (напр., 
у США). Трудящі виступають про¬ 
ти Д., вбачаючи в держ. власності 
засіб обмеження екон. могутності 
монополій. У країнах, що розви¬ 
ваються, Д. проводять реакційні й 
консервативні режими нерідко під 
тиском іноз. капіталу, який ставить 
у залежність від Д. екон. і політ, 
допомогу з боку імперіалістичних 
держав. 
ДЕНБРбВСЬКИИ Єгор (рр. н. 
і см. невід.)—український гра¬ 
вер кінця 18 ст. У Києві на Подолі 
мав власну книгарню. В 1792 
організував приватну друкарню, 
в якій таємно видавав (а потім про¬ 
давав) ксилографії, у т. ч. з текста¬ 
ми не дозволених синодом молитов 
з малюнками і гравюрами в харак¬ 
тері народного лубка. В Києво- 
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ДЕНВЕР 

Дендрит самородної 
міді. 

В. М. Дені. 
«На могилі контррево¬ 
люції». Плакат. 1920. 

Печерському історико-культурно¬ 
му заповідншу зберігаються дві 
дошки його роботи: одна з текстом 
акафіста « Богородице дево, радуй¬ 
ся», інша — з текстом «Исповеда- 
ние повседневное коемуждо при- 
л ичеств у ющее ». 
ДЕНВЕР — місто на Зх. США, 
на р. Саут-Платт, адм. центр штату 
Колорадо. 515 тис. ж. (1970). 
Важливий трансп. вузол. Значний 
пром. центр — підприємства маш.- 
буд. (гірниче устаткування, с.-г. 
знаряддя, радіоелектронні при¬ 
лади тощо) й харч, (особливо м’яс¬ 
ної й цукр.) пром-сті. Розвинуті 
хім., гумова, воєнна пром-сть. 
Ун-т (з 1864). Д. засн. 1858. 
ДЕНДРАРІЙ, дендрологічний сад 
(від грец. бєл^броV — дерево), ар¬ 
боретум — колекція живих дерев 
і кущів, що можуть рости й зиму¬ 
вати в певній місцевості у відкри¬ 
тому грунті (незахищеному від мо¬ 
розів, снігу, злив тощо). Д. має 
наук., навч., культур.-осв. і вироб¬ 
ниче значення. На Україні найба- 
гатші колекції дерев і чагарників 
є в Д. Нікітського бот. саду АН 
УРСР, Центр, республіканському 
ботанічному саду АН УРСР, в 
дендропарках тощо. 
ДЕНДРЙТ (від грец. бє\броу — 
дерево) — деревовидний зросток 
кристалів. Д. утворюються з роз¬ 
чинів, пари або розплавів при 
швидкій кристалізації речовини в 
тонких тріщинах, у в’язкому се¬ 
редовищі тощо. Найпоширенішими 
є Д. самородних металів — міді, 
срібла, золота, а також гідроксидів 
марганцю й заліза. Д. льоду є 
сніжинки. 
ДЕНДРЙТ — розгалужений від¬ 
росток нервової клітини (нейрона). 
Сприймає збуджуючі або гальмівні 
впливи (імпульси нервові) ін. ней¬ 
ронів чи рецепторних клітин (іно¬ 
ді — безпосередні мех., хім., тепло¬ 
ві подразнення) і проводить їх до 
тіла клітини. У нервової клітини 
може бути від одного до багатьох 
дендритів. Див. також Аксон. 
ДЕНДРОЛОГІЯ (відгрец. беубрОУ 
— дерево і Хбуоє — вчення) — роз¬ 
діл ботаніки, що вивчає деревні рос¬ 
лини, їхню морфологію, система¬ 
тику, екологію, фітоценологію та 
географію й використання в нар. 
г-ві. Дані Д. широко використову¬ 
ються в теорії й практиці лісівницт¬ 
ва, зеленого будівництва тощо. 
Значний вклад у розвиток Д. внес¬ 
ли вітчизн. дослідники географи й 
ботаніки С. П. Крагиенинников, 
К. І. Максимович, М. М. Прже- 
вальський, Г. Ф. Морозов, В. Л. 
Комаров, зокрема українські вче¬ 
ні Г. М. Висоцький, П. С. Погреб- 
няк та ін. Спец, курс Д. виклада¬ 
ють на лісогосп. ф-тах лісотех. та 
с.-г. вузів, у лісових та будівель¬ 
них технікумах. 
ДЕНДРОПАРК — парк ланд¬ 
шафтного типу, що його створю¬ 
ють на базі природних ділянок 
лісу і штучного дендрарію. Має у 
своєму складі систему мальовни¬ 
чих водойм (ставків, озер), печер, 
гротів і споруд садово-паркової 
архітектури (павільйонів, альтанок 
та інЛ Д. прикрашають фонтана¬ 
ми, каскадами тощо. Об’єкти ту¬ 
ризму. На Україні відомі Д.— 
чОлександрія» в Білій Церкві, 
<Софіївка> в Умані, чВеселі Боко- 

веньки> в Кіровоградській обл., 
ч Тростянець» у Чернігів.обл.та ін. 
ден£б, а Лебедя—зоря 1,3 
візуальної зоряної величини. Від¬ 
даль від Сонця до Д. бл. 500 пар¬ 
сек, світність у 51 000 разів біль¬ 
ша за сонячну. 
ДЕНИСбНКО Володимир Терен- 
тійович (н. 7.1 1930, с. Медвин, те¬ 
пер Богуславського р-ну Київ, обл.) 
— український рад. кінорежисер, 
засл. діяч мист. УРСР (з 1964). 
Член КПРС з 1959. В 1956 закін¬ 
чив Київ, ін-т театр, мист. ім. Кар- 
пенка-Карого і почав працювати 
на Київ, кіностудії ім. Довженка. 
Поставив фільми: «Солдатка» 
(1959),«Роман і Франческа»(1960), 
«Мовчать тільки статуї» (1962), 
«Сон» (1964), «На Київському на¬ 
прямі» (1967), «Важкий колос» 
(1969), «Осяяння» (1971), «Повість 
про жінку» (1973), «Женці» (1978), 
більшість з них — за власними сце¬ 
наріями. Держ. премія УРСР 
ім. Т. Г. Шевченка, 1979. 
ДЕНИСЄНКО Григорій Іванович 
(н. 29. IV 1919, с. Ходорів, тепер 
Ржищівського р-ну Київ. обл.) — 
український рад. вчений у галузі 
електроенергетики, чл.-кор. АН 
УРСР (з 1969), засл. діяч науки і 
техніки УРСР (з 1969). Член КПРС 
з 1943. Після закінчення (1948) 
Львів, політех. ін-ту викладав у 
ньому (в 1963—71 — ректор). З 
1971 — ректор Київ, політех. ін-ту. 
Осн. праці присвячені досліджен¬ 
ню одночасної передачі електро¬ 
енергії змінним і постійним стру¬ 
мом по спільних проводах, пробле¬ 
мам створення матем. моделей пе¬ 
редачі енергії пульсуючим стру¬ 
мом, вивчення електромагн. проце¬ 
сів у таких передачах, використан¬ 
ня енергії сонця, вітру, води в нар. 
г-ві тощо. На XXV з’їзді Компартії 
України був обраний кандидатом у 
члени ЦК КП України. Нагородже¬ 
ний орденами Леніна, Жовтневої 
Революції, Трудового Червоного 
Прап<зра. 
ДЕНЙСОВ Сергій Прокопович [12 
(25).XII 1909, Розсош, тепер рай¬ 
центр Ворон, обл.— 6. VI 1971, 
Москва] — рад. воєначальник, ге¬ 
нерал-лейтенант авіації (1940), дві¬ 
чі Герой Рад. Союзу (1937, 1940). 
Член КПРС з 1930. В Рад. Армії з 
1929. Учасник нац.-революц. вій¬ 
ни в Іспанії 1936—39, бойових дій 
на р. Халхін-Голі (1939), рад.- 
фінл. війни 1939—40. Під час Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни 1941—45 — 
командир авіац. д-зії і начальник 
військ, авіац. школи. З 1944 — на 
керівній роботі в Управлінні ВПС 
Рад. Армії. З 1947 — у відставці 
через хворобу. Нагороджений орде¬ 
ном Леніна, 2 орденами Червоного 
Прапора, ін. орденами, медалями. 
ДЕНИСіЬК Юрій Миколайович 
(н. 27.VII 1927, Сочі)—росій¬ 
ський рад. фізик, чл.-кор. АН 
СРСР (з 1970). Після закінчення 
Ленінгр. ін-ту точної механіки 
(1954) працює в Держ. оптичному 
ін-ті (з 1961 — зав. лабораторією). 
Наук, праці з фіз. оптики. Розро¬ 
бив метод голографії з записом у 
3-вимірних середовищах (1962). 
Дослідження в галузі практичного 
застосування голографії, зокрема 
— реєстрації і проекції зображень 
стосовно до створення об’ємного 
кіно. Нагороджений орденом «Знак 

Пошани», медалями. Ленінська 
премія, 1970. 
ДЕНГ (справж. прізв.— Денисов) 
Віктор Миколайович [24.11 (8.III) 
1893, Москва — 3.VIII 1946, там 
же] — російський рад. графік, 
засл. діяч мист. РРФСР (з 1932). 
Навчався у М. Ульянова. На поч. 
20 ст. працював у гумористичних 
журн. «Будильник», «Сатирикон» 
та ін. В період громадян, війни 
створив численні плакати («Капі¬ 
тал», 1920; «Установчі збори», 1919. 
варіант 1921). Ряд плакатів присвя¬ 
тив Україні, її боротьбі проти 
інтервентів. З 1921 працював у газ. 
«Правда». Автор низки гострих 
політ, карикатур. В роки Великої 
Вітчизн. війни знову звернувся до 
жанру плаката («На Москву І ХохІ 
Від Москви: охі», 1941, та ін.). 
Літ.: Свиридова И. А. Виктор Нико- 
лаевич Дени. М., 1978. 

ДЕНГ (Цепіз) Ернест (3.1 1849, 
Нім — 4.1 1921, Париж) — фран¬ 
цузький історик-славіст. Викладав 
в ун-тах у Греноблі, Бордо, з 
1896 — в Сорбонні. У 1920 засну¬ 
вав при Паризькому ун-ті Ін-т 
слов. досліджень. Осн. праці при¬ 
святив історії Чехії 15—17 ст. 
ДЕНГ (Цепіз) Моріс (25.XI 1870, 
Гранвіль, Нормандія— З.ХІ 1943, 
Сен-Жермен-ан-Ле, поблизу Пари¬ 
жа)— франц. живописець. Навчав¬ 
ся в академії Жюльєна та Шко¬ 
лі красних мистецтв— у Парижі. 
Творчість Д. близька до симво¬ 
лізму. Писав картини на реліг. 
та міфологіч. теми («Марфа і 
Марія», 1896; 11 панно «Історія 
Псіхеї», 1908—09, ДЕ), портрети, 
пейзажі. 
ДЕНГКІН Антон Іванович (1872, 
біля Варшави — 1947, Анн-Арбор, 
штат Мічіган, США) — генерал- 
лейтенант царської армії (1916). 
Після Великої Жовтневої соціа¬ 
лістичної революції один з ор¬ 
ганізаторів білогвардійської Доб¬ 
ровольчої армії. Головнокоман¬ 
дуючий контрреволюц. збройними 
силами Пд. Росії (див. Денікін- 
щина). У квітні 1920, після роз¬ 
грому його військ, втік за кордон. 

ДЕНГКІНЩИНА — режим, вста- 
новлений білогвардійською контр¬ 
революцією на чолі з генералом 
Денікіним 1919 на Півдні Ро¬ 
сії та на Україні. За своїм соціаль¬ 
ним змістом Д.— військ, диктатура 
рос. поміщиків і великої буржуазії. 
Провідна роль у політ, керівництві 
білогвард. контрреволюцією нале¬ 
жала кадетам. 
На поч. 1919 Денікіну вдалося за¬ 
хопити Пн. Кавказ, об’єднати під 
своїм командуванням козачі вій¬ 
ська Дону й Кубані, одержати че¬ 
рез чорномор. порти від зх. імпе¬ 
ріалістів значну кількість зброї, 
боєприпасів, спорядження. Зброй¬ 
ні сили його складалися з Добро¬ 
вольчої армії, Донської і Кубан¬ 
ської козачих армій. Навесні 1919 
на Пд. став зав’язуватися гол. ву¬ 
зол громадян, війни (див. Грома¬ 
дянська війна і воєнна інтервен¬ 
ція 1918 —20 в Росії). Влітку, після 
тривалих боїв (див. Луганська 
оборона 1919)у білогвардійці захо¬ 
пили Донбас, значну тер. від Цари¬ 
цина (тепер Волгоград) до Харко¬ 
ва і Катеринослава (тепер Дніпро¬ 
петровськ). У липні денікінці поча- 
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ли похід на Москву. Одночасно 
значні сили було кинуто на Укра¬ 
їну. До жовтня війська Денікіна 
окупували майже всю її територію. 
Д. супроводилася масовими ре¬ 
пресіями проти трудящих. Лише в 
Одесі без суду й слідства було роз¬ 
стріляно понад 3 тис. чол., у Хар¬ 
кові — бл. 2 тис., у Катериносла¬ 
ві — понад 3. тис. Проводячи ве- 
ликодерж. шовіністичну політику 
-«єдиної і неділимої Росії», цей ре¬ 
жим не визнавав укр. нації; укр. 
мова і культура зазнавали переслі¬ 
дувань. Під час Д. в усій повноті 
виявилася контрреволюц. суть уго¬ 
довських партій. Меншовики та 
есери стали прямими пособниками 
Денікіна. Укр. бурж. націоналісти, 
боячись відновлення Рад. влади, 
прагнули укласти союз з Денікіним 
(див. Петлюрівщина). 
Рад. уряд і ЦК РКП(б) вжили за¬ 
ходів для розгрому військ Денікі¬ 
на. У денікінському тилу діяло 
більшовицьке підпілля, розгорну¬ 
лася партизанська боротьба (див. 
Партизанський рух 1918—20, Баш- 
танська республіка 1919, Висун- 
ська республіка 1919). Для керів¬ 
ництва боротьбою трудящих на 
поч. липня 1919 було створено За- 
фронтове бюро ЦК КП(б) Украї¬ 
ни на чолі з С. В. Косіором. Селя- 
ни-середняки, переконавшись в 
антинар. суті Д., рішуче повернули 
на бік Рад. влади. Після тривалих 
запеклих боїв (див. Воронезько- 
Касторненська операція 1919, Ки¬ 
ївські операції 1919, Донбаська 
операція 1919, Харківська опера¬ 
ція 1919) білогвардійців було роз¬ 
бито. Протягом січня і 1-ї пол. 
лютого 1920 завершено визволення 
України, а в березні денікінців 
було розгромлено й на ін. ділянках 
фронту. Недобитки їхніх військ 
закріпилися в Криму (див. Вран- 
гелівщина). 
Літ.: Ленін В. 1. Повне зібрання тво¬ 
рів: т. 39. Всі на боротьбу з Денікі¬ 
ним! — Резолюція ЦК РКП(б) про 
Радянську владу на Україні; т. 40. 
Лист до робітників і селян України з 
приводу перемог над Денікіним; Ис- 
тория гражданской войньї в СССР, 
т. 4. М., 1959; Гражданская война 
на Украяне. 1918— 1920. Сборник 
документов и материалов, т. 2. К., 
1967; Історія Української РСР, т. 5. 
К., 1977 Ю. Ю. Кондуфор. 

ДЕНІТРИФІКАЦІЯ (від де..., 
грец. уітроу — селітра і лат. їа- 
сіо — роблю)—відновлення мікро¬ 
організмами нітратів (солі азотної 
к-ти) грунту до молекулярного азо¬ 
ту. Необхідну для відновлення ніт¬ 
ратів енергію денітрифікуючі бак¬ 
терії дістають, окислюючи без 
участі кисню повітря різні органіч¬ 
ні сполуки (вуглеводи, солі орга¬ 
нічних к-т, спирти тощо). В госп. 
відношенні Д. шкідлива, бо при¬ 
зводить до збіднення грунту на по¬ 
трібні рослинам сполуки азоту. 
Засіб боротьби: окульту¬ 
рювання грунту. 
ДЕНІТРИФІКУЮЧІ БАКТЕРІЇ 
— бактерії, які в анаеробних (див. 
Анаеробіоз) умовах відновлюють 
нітрати. Кисень нітратів вони 
використовують для окислювання 
органічних сполук. Деякі Д. б. мо¬ 
жуть відновлювати нітрати, окис¬ 
люючи сірку. В аеробних умовах 
(див. Аеробіоз) Д. б. діють як амо- 
ніфікатори — розкладають азото¬ 

вмісні органічні речовини до аміа¬ 
ку. До Д. б. належать представники 
родів Рзешіотопаз, ТЬіоЬасіІІиз та 
ін. Поширені Д. б. в грунті й воді. 
Див. також Денітрифікація. 

Б. І. Самойленкс. 
ДЄННЕ КІНб — демонстрування 
кінофільмів при денному або штуч¬ 
ному освітленні; галузь кінемато¬ 
графії. Найефективнішим є прое¬ 
ціювання кінофільму на просвічу¬ 
ваний кінопроекційний екран, за¬ 
хищений від стороннього світла з 
боку кінопроекційного апарата 
(спец, спорудою) і з боку глядачів 
(тіньовим щитом). В такий спосіб 
кінофільми демонструють у від¬ 
критих кінотеатрах або на майдан¬ 
чиках задовго до сутінків, у на¬ 
вчальних закладах (для супроводу 
лекцій) тощо. В СРСР перший 
кінофільм при денному освітленні 
продемонстровано (1925) на про¬ 
свічуваному екрані. 
дЄнні метЄлики — серія (гру¬ 
па) родин метеликів. Те саме, що 
й булавову сі. 
ДЄННІС (Оеппіз) Юджін (10.VIII 
1904, Сіетл — 31.1 1961, Нью-Йорк) 
— діяч американського й міжнар. 
комуністичного руху. Член Ком¬ 
партії СІЛА з 1927. Н. в сім’ї робіт¬ 
ника. Працював електриком, тесля¬ 
рем, докером. Брав активну участь 
у страйковому русі. З 1938 — член 
Нац. к-ту Компартії СІЛА. В 
1944—45 разом з У. Фостером 
та ін. амер. марксистами-ленінця- 
ми вів боротьбу з ревізіонізмом і 
ліквідаторством у Компартії СПІА. 
В 1946—57 — генеральний секре¬ 
тар, 1957—59 — секретар, з 1959 — 
голова Нац. к-ту компартії. Не раз 
зазнавав репресій і переслідувань, 
1951—55 перебував в ув’язненні. 
ДЕНОМІНАЦІЯ (від де... і лат. 
потіпаїіо — найменування) — змі¬ 
на номінальної вартості грошових 
знаків для спрощення й полегшен¬ 
ня платіжного обороту* обліку і 
розрахунків та надання більшої 
повноцінності нац. валюті. При 
Д. грош. знаки попередніх випус¬ 
ків обмінюють на нові у співвід¬ 
ношенні, що забезпечує заміну 
великої кількості старих грошей 
меншою кількістю нових. В СРСР 
Д. проведено 1921 та 1922 для лік¬ 
відації в грошовому обігу наслід¬ 
ків 1-ї світової війни, іноз. воєнної 
інтервенції та громад, війни і під¬ 
готовки грошової реформи 1922— 
24. Д. проводилась і 1961. Старі 
гроші замінювалися новими у спів¬ 
відношенні 10 : 1. Відповідно в 10 
раз знижувалися ціни на товари. 
Після 2-ї світової війни 1939—45 
проведено Д. в ряді зарубіжних 
держав. 
ДЕНОНСАЦІЯ (від франц. сіепоп- 
сег — скасовувати, розривати) — в 
міжнар. праві повідомлення однією 
державою іншої про відмову від 
укладеного між ними договору. В 
СРСР право Д. міжнар. договорів 
СРСР належить Президії Верхов¬ 
ної Ради СРСР (п. 6 ст. 121 Кон¬ 
ституції СРСР). 
ДЕНСИМЕТРІЯ (від лат. сіеп- 
5115 — ГУСТИЙ І ГреЦ. ЦЄТрЄСО — ВИ- 
мірюю) — вимірювання густини 
рідин і твердих тіл. Густину рідин 
визначають ареометрами, пікно¬ 
метрами або густиномірами (ден¬ 
симетрами). Для вимірювання гус¬ 
тини твердих тіл застосовують ме¬ 

тод гідростатичного зважування, 
що грунтується на Архімеда законі. 
За цим методом тверде тіло зва¬ 
жують на ареометричних, техніч¬ 
них, аналітичних або зразкових 
вагах спочатку в повітрі (вимірю¬ 
ючи його масу), а потім — у рідині 
(звичайно в дистильованій ^оді), 
густина якої відома. Різниця зва¬ 
жувань становить об’єм тіла; гус* 
тину визначають відношенням ма¬ 
си до цього об’єму. 
ДЕНСИТОМЕТР — прилад для 
денситометрії проявлених чорно- 
білих і кольорових фотографічних 
матеріалів. Д. (мал. с. 297) бува¬ 
ють: первинні, дія яких грунту¬ 
ється на фіз. законах (напр., Ма- 
люса законі), і вторинні, що їх 
звіряють з первинними; реєструючі 
і візуальні. Є й мікроденситометри 
(їх наз. і мікрофотометрами) та 
Д. універсальні. / . л. Буренков. 
ДЕНСИТОМЕТРІЯ (від лат. беп- 
5ІІаз — густина і грец. дєгрєш — 
вимірюю) — вимірювання ступеня 
поглинання світла (оптичної густи¬ 
ни) проявленими фотографічними 
матеріалами; розділ фотографіч¬ 
ної сенситометрії. Вдаючись до 
Д., зважають на те, що оптична 
густина, або густина почорнілої 
ділянки світлочутливого шару, яка 
залежить від геом. будови (аперту¬ 
ри) і спектрального складу світло¬ 
вих пучків, є осн. характеристи¬ 
кою проявленого зображення. Ця 
густина, за якою кількісно й оці¬ 
нюють кінцевий фотографічний 
ефект, може бути (за способом ви¬ 
мірювання) регулярною та інте¬ 
гральною, дифузною й ефективною, 
її наз. монохроматичною, якщо 
вона виміряна з застосуванням мо¬ 
нохроматичного пучка. Засобами 
Д. є денситометри і мікрофото¬ 
метри. Особливий вид Д.— вимі¬ 
рювання кольорових полів у прояв¬ 
лених багатошарових кольорових 
фотоматеріалах. г. Л. Буренков. 
ДЕНТИН [від лат. сіепз (сіепііз)— 
зуб] — тканина, що становить ос¬ 
новну масу зуба. Дуже міцна завдя¬ 
ки високому вмісту неорганічних 
сполук (до 70—72%). Осн. речо¬ 
вина Д. побудована з колагенових 
волокон і міжволоконної аморфної 
речовини; осн. речовину прони¬ 
зують численні канальці, в які про¬ 
никають відростки клітин одон- 
тобластів, розміщених на перифе¬ 
рії пульпи. Д. виявлено й у пла- 
коїдній лусиі. 
ДЕНУДАЦІЯ (лат. беписіаііо—ого¬ 
лювання, розкривання)—сукуп¬ 
ність процесів руйнування гірських 
порід водою, вітром, льодовиками 
тощо і перенесення продуктів руй¬ 
нування до нижчих ділянок зем¬ 
ної поверхні, де вони нагромаджу¬ 
ються. Внаслідок Д. вирівнюється 
рельєф, знижуються окремі ділян¬ 
ки земної поверхні, утворюються 
педименти, пенеплени та ін. Інтен¬ 
сивність процесів Д. залежить від 
тектонічних рухів і кліматичних 
особливостей району, де відбува¬ 
ється Д., від петрографічного скла¬ 
ду гірських порід, характеру грун¬ 
тово-рослинного покриву та діяль¬ 
ності людини. м. В. Щербакова. 
ДЕНЬГА, денга — російська ср^ 
на монета 14—18 ст. Була в обігу й 
на Україні. Спочатку з гривні сріб¬ 
ла карбували 200 Д., що дорівнюва¬ 
ли моск. рахунковому карбованцю. 

ДЕНЬГА 

С. П. Денисов. 

■г 'Уі 

Ю. Денніс. 

У дендропарку «Софі" 
ївка» в місті Умані. 
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Депо крові. Ймовірна 
схема співвідношень 
між кров’яним руслом 
(КК) і місцем зберіган¬ 
ня крові (Д) в різних 
депо крові: 1-у селе¬ 
зінці; 2 — в печінці; 
З — в шкірі (стрілками 
позначено напрям руху 
крові в кров’яному рус¬ 
лі). 

Після грошової реформи 1534 з 
гривні карбували 300 коп. або 
600 Д. З поч. 18 ст. поряд із сріб- 
ною карбували й мідну Д., що 
1849—67 мала напис «денежка», 
а пізніше — <1/2 копійки». 
ДЕОНТОЛОГІЯ [від грец. 6єоу 
(бєогтое) — належне і Хбуод — 
вчення] — розділ етики, що роз¬ 
глядає проблеми обов'язку, сферу 
належного (того, що повинно бути), 
всі форми моральних вимог та 
їхнє співвідношення. Термін запро¬ 
вадив 1834 І. Бейтам, який вживав 
його для позначення теорії мораль¬ 
ності в цілому. 
ДЕОНТОЛОГІЯ медична — сукуп¬ 
ність етичних норм виконання ме¬ 
дичними працівниками своїх про¬ 
фесійних обов’язків. 
Д. включає в себе проблему сту¬ 
пеня відповідальності мед. пра¬ 
цівників за життя і здоров’я хво¬ 
рого, питання додержання лікар¬ 
ської таємниці, взаємовідносин 
мед. працівників між собою та ін. 
Відповідальність за хворого і його 
здоров’я — головна риса мораль¬ 
ного обов’язку мед. працівників. 
Необхідними є індивідуальний під¬ 
хід до кожного хворого та індиві¬ 
дуальні засоби впливу на нього. 
Довір’я до лікаря — одна з гаран¬ 
тій успішного лікування хворого. 
Міжнар. кодекс Д. затверджений 
(1949) Міжнар. лікар, т-вом у 
Женеві. 
Літ.: Деонтология советского врача. 
К., 1976; Громов А. П. Права, обязан- 
ности и ответственность медицинских 
работников. М., 1976. 

ДЕПАРТАМЕНТ (франц. берагіе- 
шепі, від берагііг — розділяти) — 
1) Адм.-тер. одиниця у Франції. 
2) В деяких д-вах — назва відом¬ 
ства, міністерства (напр., Держ. 
Д. у США). 3) В дореволюц. Росії 
— відділ у ряді установ, іноді 
самостійний держ. орган. 
ДЕПЕР’€ (Г)е5регіег5, Без Регіегз) 
Бонавантюр (бл. 1500, Арне-ле- 
Дюк, Бургундія — 1543 чи 1544) — 
французький письменник-гума- 
ніст. У книзі під лат. назвою 
«СутЬаІит типсіі» («Кімвал сві¬ 
ту», 1537) висміював як католицт¬ 
во, так і протестантизм. Книгу 
було засуджено до спалення. Д. 
покінчив життя самогубством. У 
зб. новел «Нові забави й веселі роз¬ 
мови» (вид. 1558) картав монахів, 
суддів, схоластів, лікарів-шарла- 
танів. 
Те.: Рос. перекл.— Кимвал ми¬ 
ра.—Новьіе забавьі и весельїе разгово- 
рьі. М.-Л., 1936. 
ДЕПбСТР (Березіге) Рене (н. 
29.VIII 1926) — таїтянський поет. 
Пише франц. мовою. Учасник ре- 
волюц. руху на Гаїті 1945—46. 
В 1946—57 навчався в Парижі. 
З 60-х рр. живе на Кубі. Ранні 
збірки: «Іскри» (1945) і «Кривавий 
сніп» (1946). На них помітний 
вплив поезії В. Маяковського. 
Автор гостро публіцистичних вір¬ 
шів на захист соціалізму (збірки 
«Паростки світла», 1951; «Прине¬ 
сене з морських просторів», 1952). 
Д. викриває расизм, оспівує любов 
до батьківщини, прагнення трудя¬ 
щих до соціальної справедливості 
(збірки «Чорна руда», 1956; «Що¬ 
денник морської тварини») Напи¬ 
сав «Легенду про друге життя 
Володимира Ілліча Леніна» (1969), 

зб. нарисів «За революцію, за пое¬ 
зію» (1970), повісті та оповідання. 
Те.: Рос. перек л.— Черная руда. 
М., 1961. В. С. Харитонов. 

ДЕПЛАЗМОЛІЗ (від де... і плаз¬ 
моліз) — відновлення нормально¬ 
го стану протопласта клітини, яка 
перебуває в стані плазмолізу, що 
характеризується відставанням 
протопласта від її оболонки. Зде¬ 
більшого спостерігається при зану¬ 
ренні плазмолізованих клітин у во¬ 
ду або в розчин, менш концентро¬ 
ваний за той, що спричинив плаз¬ 
моліз. 
ДЕПО (ф ранц. берої, букв.—склад, 
сховище) — спец, транспортне під¬ 
приємство, що забезпечує експлуа¬ 
тацію і ремонт рухомого складу 
залізниць і міськ. електротранспор¬ 
ту, а також пожежних машин. 
Розрізняють Д. локомотивні (елек- 
тровозні, тепловозні й паровозні), 
вагонні (вантажні, пасажирські), 
моторвагонні, трамвайні, тролей¬ 
бусні й пожежні. Стосовно до ру¬ 
хомого складу міськ. транспорту 
вживають і назву парк (напр., 
трамвайний, тролейбусний парки). 
Складовими частинами Д. є ви¬ 
робничі будівлі з енерг., підйомно- 
транспортним і технологічним уста¬ 
ткуванням для огляду і ремонту 
рухомого складу, пристрої для 
його очищення і миття, постачання 
паливом, водою, піском та ін. ма¬ 
теріалами, місця, де відстоюється 
резервний рухомий склад, а також 
адм.-госп. і побутові будівлі (при¬ 
міщення). В. С. Золотарьое. 

ДЕПО КРбВІ — органи-резервуа- 
ри у людини і вищих тварин, що 
можуть зберігати ізольовано від 
загального кровообігу частину (до 
50% ) усієї крові. Такими органами 
є селезінка, печінка, шкіра. Мож¬ 
ливість цих органів резервувати 
кров зумовлена своєрідною будо¬ 
вою їхньої судинної системи. У се¬ 
лезінці частина крові потрапляє в 
міжклітинні простори і виявляєть¬ 
ся виключеною з заг. циркуляції 
крові; в заг. кровообіг вона вклю¬ 
чається при скороченні гладеньких 
м’язів селезінки. Діяльність Д. к. 
регулюється центральною нервовою 
системою. Залежно від особливо¬ 
стей фізіол. стану організму спів¬ 
відношення циркулюючої й резер- 
вованої частин крові постійно змі¬ 
нюється. Важка фіз. праця, кис¬ 
неве голодування, крововтрати зу¬ 
мовлюють вихід крові з депо у 
кров’яне русло; зниження функції 
кровообігу, навпаки, сприяє депо¬ 
нуванню крові. Вчення про Д. к. 
вперше сформулював рос. вчений 
С. П. Боткін (1875). 

ДЕПОЗИТАРІЙ (від лат. сіерозі- 
Іагіиз — охоронець вкладу)— в 
міжнар. праві держава чи міжнар. 
орг-ція, якій учасники багатосто¬ 
роннього договору доручають збе¬ 
рігати оригінал договору, доку¬ 
менти про його ратифікацію, про 
приєднання до договору ін. д-в 
тощо. Як правило, Д. визначається 
в тексті договору. Іноді признача¬ 
ють кілька лепозитаріїв. 
ДЕПОЗЙТИ (від лат. сіерозіїиш — 
річ, віддана на зберігання) — 1) 
Грошові суми або цінні папери, 
що їх вносять до держ. установ 
(банки, ощадні каси) для зберіган¬ 
ня, які після настання певних умов 

мають бути повернені власникові 
або за його вказівкою передані 
будь-якій ін. особі. В СРСР опера¬ 
ції по Д. проводять судові, нота¬ 
ріальні, митні, лікувальні та деякі 
ін. установи, а також громадяни. 
Не взяті в зазначені строки Д. 
перераховують до держ. бюджету. 
2) Вклади в банках і ощадних ка¬ 
сах. 
ДЕПОЗИТНІ БАНКИ — банки, 
що в ряді капіталістичних країн 
здійснюють кредитні операції пе¬ 
реважно за рахунок залучених 
депозитів. Див. також Банки. 
ДЕПОЛбВИЧ Лідія Платонівна 
[15 (27).ХІ 1869, с. Ковчин, тепер 
Куликівського р-ну Черніг. обл.— 
20. III 1943, Київ] — український 
рад. педагог і методист початкової 
освіти. Закінчивши гімназію (1889), 
почала вчителювати в сільс. шко¬ 
лі на Чернігівщині, з 1909 — учи¬ 
телька поч. школи в Чернігові, 
з 1927 — у школах Києва. Відома 
як складач і упорядник посібни¬ 
ків для навчання грамоти: «Бук¬ 
вар», складений Д. у 1938, витри¬ 
мав до 1956 19 видань, «Буквар 
для шкіл грамоти», складений у 
1940 для дорослих, витримав 6 ви¬ 
дань (останнє — 1963). Померла 
від голоду під час тимчасової оку¬ 
пації Києва фашист, загарбниками. 
ДЕПОНЕНТ (від лат. беропо— 
кладу) — фізична або юридична 
особа, яка внесла цінності (звичай¬ 
но гроші або цінні папери) в депо¬ 
зит. 

ДЕПОРТАЦІЯ (лат. берогіаііо — 
вигнання, заслання) — особливий 
вид заслання, що застосовувався 
за кримінальним законодавством 
Франції у 18—19 ст. і полягав у 
виселенні політично неблагонадій- 
них до франц. заморських володінь. 
В широкому розумінні Д. назива¬ 
ють здійснюване в бурж. країнах 
примусове виселення з місця по¬ 
стійного проживання осіб, визна¬ 
них «соціально небезпечними». 
ДЕПРЕСІЯ (від лат. сіергеззиз — 
пригнічений) в економіці — 
фаза капіталістичного циклу, що 
настає безпосередньо за економіч¬ 
ною кризою надвиробництва. Д. 
характеризується припиненням 
спаду і застоєм у вироби., недован¬ 
таженням підприємств, більш або 
менш масовим безробіттям, мля¬ 
вою торгівлею. Щоб вийти з ста¬ 
новища екон. Д., капіталісти зни¬ 
жують витрати вироби., посилю¬ 
ють експлуатацію робітників, зни¬ 
жують заробітну плату, підвищу¬ 
ють інтенсивність праці тощо. З 
розвитком загальної кризи капіта¬ 
лізму і загостренням усіх його 
суперечностей період Д. набуває 
затяжного характеру. 
ДЕПРЕСІЯ в медицині — 

хворобливий стан приголомшено¬ 
сті, пригнічення, скорботи, відчаю. 
Спостерігається при багатьох пси¬ 
хічних захворюваннях. Найтипові- 
ше проявляється при маніакально- 
депресивному психозі і при т. з. 
реактивній депресії. Як вторинне 
явище депресивні стани можуть ви¬ 
никати і при різних захворюваннях 
внутр. органів тощо. Легка фор¬ 
ма Д. виявляється у зниженому на¬ 
строї, уповільненні психічних про¬ 
цесів, втраті ініціативи. При тяж¬ 
кій формі Д. невмотивована туга 
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стає нестерпною, іноді вона поєд¬ 
нується з тривогою та жахом, хво¬ 
рі не знаходять собі місця, нерідко 
намагаються заподіяти собі смерть. 
Часто при Д. спостерігаються маяч¬ 
ні ідеї самозвинувачення і само¬ 
приниження. Д. супроводиться по¬ 
рушенням обміну речовин, ендо¬ 
кринно-вегетативними розладами. 
Лікування: медикаментозне 
(антидепресійними засобами), пси¬ 
хотерапія, електротерапія тощо; 
хворих на тяжку форму Д. госпі¬ 
талізують у психіатричні стаціо¬ 
нари. 
«депролетаризАція капі- 
ТАЛІСТЙЧНОГО СУСПІЛЬСТ¬ 
ВА» — буржуазна і реформістська 
концепція, спрямована на спросту¬ 
вання марксистсько-ленінського 
вчення про місце і роль робітни¬ 
чого класу в сучасному капіта¬ 
лістичному суспільстві. Визначаю¬ 
чи пролетаріат як клас, що скла¬ 
дається виключно з робітників, 
зайнятих фіз. працею, прихиль¬ 
ники цієї концепції Д. Белл, 
Дж. Гелбрейт (СІЛА), Р. Арон, 
Ж. Фурастьє (Франція), Е. Крос- 
ленд (Великобританія), Р. Дарен- 
дорф (ФРН) та ін. твердять, що 
пролетаріат під впливом науково- 
технічної революції перетворюєть¬ 
ся на представників «середнього 
класу», ядром якого є службовці, і 
стає явищем минулого. Неспро¬ 
можність цих аргументів полягає 
в тому, що «теоретики» <Д. к. с.» 
неправильно ототожнюють проле¬ 
таріат з найманими працівниками, 
зайнятими лише фіз. працею. Марк¬ 
систська теорія не обмежує проле¬ 
таріат такими вузькими рамками. 
У вченні марксизму-ленінізму про 
класи підкреслюється, що гол. 
класоутворюючим фактором є різ¬ 
не становище людей щодо засобів 
виробництва. «Розчинення» про¬ 
летаріату в ін. верствах бурж. 
суспільства на ділі означає його 
розширення за рахунок проле- 
таризації службовців, представ¬ 
ників інтелігенції та ін. верств 
населення. До того ж кількість 
робітників у всіх капіталістичних 
країнах в дійсності не скорочуєть¬ 
ся, а абсолютно зростає. Спостері¬ 
гається не«Д. к. с.», а його подаль¬ 
ша поляризація на два антагоніс¬ 
тичні класи—пролетаріат і буржу¬ 
азію. Концепція «Д. к. с.» ставить 
собі за мету ідейно роззброїти тру¬ 
дящих, спростувати марксистське 
вчення про класи і класову бороть¬ 
бу, про всесвітньо-історичну рево- 
люц. місію пролетаріату. 

А. І Кредісов„ 
ДЕПУТАТ (від лат. бериіо — при¬ 
значаю, зобов’язую) — 1) Вибор¬ 
ний член представницького держ. 
органу; в СРСР — повноважний 
представник і виразник волі ви¬ 
борців у Радах народних депута¬ 
тів (див. Народний депутат). 2) 
Особа, уповноважена колективом 
(групою) для виконання певного 
доручення. 
ДЕПУТАТСЬКА ГРУПА — в 
СРСР форма співробітництва депу¬ 
татів Рад на основі добровільного 
об’єднання їхніх зусиль для вико¬ 
нання спільних завдань, наказів 
виборців, ефективного здійснення 
прав і обов’язків депутатів. В Д. г. 
можуть об’єднуватись депутати 
різних ступенів Рад народних де¬ 

путатів за територіальною і ви¬ 
робничою ознакою на строк повно¬ 
важення Рад. Так, територіальні 
Д. г. об’єднують депутатів, вибор¬ 
чі округи яких суміжні або збіга¬ 
ються за територією в межах окре¬ 
мих мікрорайонів, житлово-експ¬ 
луатаційних орг-цій, сільс. насе¬ 
лених пунктів. Виробничі Д. г. 
об’єднують депутатів, зв’язаних 
спільною трудовою діяльністю на 
даному підприємстві, в орг-ції, 
установі або в їхніх підрозділах. 
Однією з форм діяльності депута¬ 
тів є депутатські пости. 
Виконкоми Рад надають депута¬ 
там допомогу в створенні Д. г., 
спрямовують роботу Д. г. на здійс¬ 
нення завдань, що стоять перед Ра¬ 
дами. Обсяг і зміст повноважень 
Д. г. та постів визначаються законо¬ 
давством про Ради та їхніх депу¬ 
татів. Б. С. Анджиєвський. 
ДЕ РАДА (Бе Раба) Ієронім (29.XI 
1814, с. Макк’я-Альбанесе, Козен- 
ца, Італія — 28.11 1903, там же) — 
албанський поет, вчений, політ, 
діяч. Один з визначних представ¬ 
ників епохи нац. відродження в 
Албанії. Учасник нац.-визв. руху 
італ. народу 1848—49. В поемах 
«Пісні Мілосао» (1836), «Албанська 
рапсодія» (1866), «Нещасний Скан- 
дербег» (1886) оспівував боротьбу 
алб. народу за нац. незалежність. 
Автор праць «Албанська грамати¬ 
ка», «Про давність албанської мо¬ 
ви», «Характерні риси албанської 
мови та її граматика». 
дерАжня — селище міського ти¬ 
пу Хмельн. обл. УРСР, райцентр, 
на р. Вовк (бас. Пд. Бугу). Заліз¬ 
нична станція. 8,7 тис. ж. (1978). 
Вперше Д. згадується в істор. дже¬ 
релах поч. 16 ст. В 1614 дістала 
магдебурзьке право. З того часу 
до поч. 19 ст. була містом. В 1793 
в складі Правобережної України 
возз’єднана з Росією. Деражнянці 
брали активну участь у сел. русі 
під проводом У. Кармалюка. Рад. 
владу в Д. встановлено на поч. гру¬ 
дня 1917. З 1924 Д. — с-ще міськ. 
типу. В селищі — плодоконсерв¬ 
ний, маслоробний, цегельний з-ди, 
ф-ка побутової хімії, харч, комбі¬ 
нат, райсільгосптехніка, комбінат 
побутового обслуговування. 2 заг.- 
освітні та музична школи, профес.- 
тех. уч-ще. 4 лік. заклади, в т. ч. 
лікарня. Будинок культури, кіно¬ 
театр, бібліотека. 
ДЕРАЖН£НСЬКИЙ РАЙбН — 
у пд.-сх. частині Хмельн. обл. 
УРСР. Утворений 1923. Пл. 0,9 
тис. км2. Населення 49,7 тис. чол. 
(1978). У районі — 62 населені 
пункти, підпорядковані 3 селищ¬ 
ним і 24 сільс. Радам народних 
депутатів. Центр — смт Деражня. 
Д. р. розташований у межах По¬ 
дільської височини. Поклади тор¬ 
фу, вапняків, глин, піску. Найбіль¬ 
ша річка — Вовк (бас. Пд. Бугу). 
Грунти в основному світло-сірі й 
сірі опідзолені. Розташований у 
лісостеповій зоні. Ліси (дуб, граб, 
липа, ясен) займають 12,7 тис. га. 
Серед пром. підприємств найбіль¬ 
ші: деражнянські плодоконсервний 
і цегельний з-ди, ф-ка побутової 
хімії, харчокомбінат, Лозівський 
інструментальний, Божиковецький 
крохмальний з-ди. Працює ком¬ 
бінат побутового обслуговування 
(Деражня). Спеціалізація с. г.— 

землеробство зернового і тварин¬ 
ництво молочно-м’ясного напря¬ 
мів. Пл. с.-г. угідь 1977 становила 
62,9 тис. га, в т. ч. орні землі — 
53,2 тис. га. Гол. культури: озима 
пшениця, жито, цукр. буряки, кар¬ 
топля. Розвинуті садівництво та 
овочівництво. У Д. р.—22 колгос¬ 
пи, радгосп, райсільгосптехніка з 
2 виробничими відділеннями. За¬ 
лізничні станції: Деражня, Кома- 
рівці, Коржівці. Автошляхів — 
408 км, у т. ч. з твердим покрит¬ 
тям — 241 км. У районі — 42 заг.- 
освітні та муз. школи, профес.-тех. 
уч-ще, 57 лік. закладів, у т. ч. 7 лі¬ 
карень. 21 будинок культури, 
36 клубів, кінотеатр, 50 кіноустано¬ 
вок, 50 б-к. У смт Деражні — ра¬ 
йонний краєзнавчий музей, у 
с. Коржівцях — музей історії. В 
с. Коричинцях (кол. Шляхові Ко- 
ричинці) загинув У. Кармалюк. 
У Д. р. видається газ. «Прапор 
ленінізму» (з 1932). 

Г. М. Бєляков. 

ДЕРАТИЗАЦІЯ (франц. сіегаїіза- 
Ііоп — знищування пацюків) — за¬ 
ходи, спрямовані на знищування 
шкідливих гризунів (мишей, пацю¬ 
ків, ховрахів, полівок та ін.), 
які є носіями збудників інфекцій¬ 
них хвороб людини і тварин (чуми, 
туляремії, лейшманіозів, ящура) 
та завдають шкоди г-ву (псують 
посіви, харч, продукти, фураж). 
Розрізняють Д. запобіжну і вини¬ 
щувальну. Запобіжна Д. по¬ 
лягає в позбавленні гризунів їжі. 
Тому харч, продукти зберігають у 
відповідній тарі, складські примі¬ 
щення будують на глибоких кам’я¬ 
них фундаментах, підлогу бето¬ 
нують, усі отвори закривають мета¬ 
левими сітками. Скирти обкопують 
канавами. Винищувальну 
Д. проводять мех., хім. і біол. 
методами. До мех. методів нале¬ 
жить застосування капканів, пас¬ 
ток; до хім.— отрут (зоокумарин, 
крисид та ін., див. Зооциди); до 
біол.— використання бактеріаль¬ 
них культур, котів, собак, хижих 
птахів. 

ДЕРБЕНТ 

Денситометри: 
1 — для кольорових 
фотоматеріалів; 
2 — для чорно-білих 
фотоматеріалів. 

дербЕнт — місто республікан¬ 
ського підпорядкування Даг. 
АРСР, райцентр; порт на узбереж¬ 
жі Каспійського м. Залізнична 
станція. 69 тис. ж. (1977). Відомий 
з 5 ст. як фортеця. З 10 ст.— центр 
феод, князівства. В 16 — на поч. 
18 ст. перебував під владою Ірану 
(1722—35 — в складі Росії). В 1747 
виникло Дербентське ханство з 
центром у Д. За Гюлістанським 
мирним договором 1813 Д. відійшов 
до Росії. В 1904 в Д. засновано с.-д. 
групу. В лютому 1917 створено Ра¬ 
ду робітн. і солдатських депутатів. 
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ДЕРБІ 

Дергачі. 
Пам’ятник-обеліск 
П. М. Матюшенкові. 

Деревина. Схематичне 
зображення будови 
стовбура дерева: 
/ — кірка; 2 — луб; 
З — камбій; 4 — дере¬ 
вина; 5 — серцевина; 
6 — судини; 7 — річне 
кільце; 8 — рання де¬ 
ревина; 9 — пізня дере¬ 
вина; 10 — серцевинні 
промені. 

Рад. владу встановлено 
грудня 1917. Підприємства маш.- 
оуд. (з-ди чЕлектросигнал» та шлі¬ 
фувальних верстатів), легкої (вов¬ 
нопрядильна, швейна, килимова 
ф-ки, килимовий комбінат), харч, 
(консервний, коньячний комбі¬ 
нати; виноробний, молочний, пиво- 
безалкогольний з-ди та ін.) і буд. 
матеріалів пром-сті. 4 серед, спец, 
навч. заклади. Лезгинський театр, 
краєзнавчий музей. 
Архіт. пам’ятки: стіни й фортеці 
Дербент. оборонної системи (з 6 ст.), 

Дербент. Фортечна стіна та башти. 
6 ст. 

на поч. комбінат, райсільгосптехніка, ком¬ 
бінат побутового обслуговування, 
будинок побуту. 5 заг.-освітніх, му¬ 
зична школи, профес.-тех. уч-ще, 
5 лік. закладів, у т. ч. лікар¬ 
ня. Будинок культури, 4 клуби, 
кінотеатр, 2 б-ки. У Д. встановлено 
меморіальний обеліск на честь уро¬ 
дженця міста П. М. Матюіиенка 
— одного з керівників повстан¬ 
ня 1905 на броненосці <Потьом- 
кін>. 
ДЕРГ АЧГВСЬКИЙ РАЙбН — у 
пн.-зх. частині Харків, обл. УРСР. 
Утворений 1923. Пл. 0,9 тис. км2. 
Нас. 108,3 тис. чол. (1978). В райо¬ 
ні — 73 населені пункти, підпоряд¬ 
ковані міській, 8 селищним і бсільс. 
Радам нар. депутатів. Центр — 
м. Дергачі. Поверхня району — 
хвиляста рівнина, подекуди роз¬ 
членована річковими долинами, 
балками та ярами. Поклади буд. 
матеріалів (глин, пісків). Річки: 
Уди, Лопань, Харків (бас. Сівер- 
ського Дінця). Переважають чорно¬ 
земні й темно-сірі опідзолені грун¬ 
ти. Лежить у лісостеповій зоні. 
Ліси (дуб, сосна, клен, липа, бере¬ 
за, осика) займають 21,3 тис. 

комплекс Джума-мечеть (8 14 ст.) рол галузі пром-сїі: ’маш.-буд., 
медресе (15 19 ст.); Мінарет- деревообр. та швейна. Найбільші (15—19 ст.); 

мечеть (14—19 ст.), Кирхляр-ме- 
четь (17 ст.), лазні (17—18 ст.), 
Ханський мавзолей (18 ст.); руїни 
ханського палацу (18 ст.), гаупт¬ 
вахта (19 ст.). За рад. часу Д. 
реконструйовано, збудовано нові 
житл. квартали й громад, будівлі. 
дЄрбі — місто в центральній час¬ 
тині Великобританії, на р. Деруент, 
адм. центр графства Дербішір. 
218 тис. ж. (1974). Вузол заліз¬ 
ниць. Гол. галузь пром-сті — 
трансп. машинобудування. Розви¬ 
нута текст, та шкіряна пром-сть. 
Виготовлення фарфорових виробів. 
Художня галерея. Архіт. пам’ятки 
14—19 ст. 
ДЄРБІ (англ. бегЬу) — іподромні 
випробування (скачки) для чисто¬ 
кровних 3-річних скакових коней 

підприємства: Дергачівський тур¬ 
бокомпресорний з-д, Солоницівсь- 
ка меблева та Вільшанська швейна 
ф-ки. Працюють комбінат побуто¬ 
вого обслуговування (Дергачі) та 
8 будинків побуту. Спеціалізація 
с. г.— землеробство зернового й 
тваринництво м’ясо-мол. напрямів. 
Площа с.-г. угідь 1977 становила 
51,8 тис. га, в т. ч. орні землі — 
41,0 тис. га, луки та пасовища — 
7,5 тис. га. Гол. культури: озима 
пшениця, кукурудза, овочеві, кар¬ 
топля та соняшник. У Д. р.— 8 рад¬ 
госпів, 4 птахофабрики, бройлер- 
на ф-ка, 2 навч. г-ва Харків, зоове¬ 
теринарного ін-ту (с. Черкаська Ло¬ 
зова та смт Мала Данилівка), між- 
госп. спеціалізоване г-во по вироби, 
насіння багаторічних трав (смт Ко- 

твердим покриттям 
:м, у 
— 11 18 км. У 

всесоюзного районі — Харків, зооветеринарний 
ін-т (смт Мала Данилівка), 
34 заг.-освітні та музична школи, 
профес.-тех. уч-ще; 41 лік. заклад, 
у т. ч. 6 лікарень; 2 санаторії 

ДЕРГАЧІВСЬКИЙ РАЙОН, 

на дистанції 2400 м (на зарубіж- зача Лопань), райсільгосптехніка з 
них іподромах 2414 м, або 1,5 милі) виробничим відділенням тощо. За- 
і 4-річних рисаків на дистанції лізничні станції: Дергачі, Козача 
1600 м. Д. організував уперше лорд Лопань, Куряж, Шпаківка, Пере- 
Дербі в Англії (1778); в Росії за- січна, Слатине. 
проваджено 1886. В СРСР за типом 
Д. організовують змагання на за¬ 
воювання Великого 
призу. 
д£рвіш (перс.— жебрак) — му¬ 
сульманський чернець, послідов¬ 
ник суфізму. Ордени Д. почали 
виникати в 11 ст. Основу вчення 
Д. становить ідея особистого спіл¬ 
кування людини з богом шляхом 
містичного екстазу. Значна части¬ 
на Д. займається жебрацтвом, 
ворожінням тощо. Ордени Д. існу¬ 
ють нині в Пакистані, Індії, Індо¬ 
незії, Ірані, деяких країнах Аф¬ 
рики. 
ДЕРГАЧГ (до 1943 — Деркачі) — 
місто Харків, обл. УРСР, райцентр, 
на р. Лопані (бас. Дону). Залізнич¬ 
на станція. Засн. в 17 ст. як сло¬ 
бода Деркачі. Рад. владу встанов¬ 
лено в грудні 1917. Під час Вели¬ 
кої Вітчизн. війни в період тимча¬ 
сової нім.-фашист, окупації Д. 
(22.Х 1941—19.УІІІ 1943) в се¬ 
лищі діяв підпільний райком пар¬ 
тії. З 1977 — місто. В Д.— турбо¬ 
компресорний, цегельний і молоч¬ 
ний з-ди, швейна ф-ка, пром. 

(чВільшани» та чБерезівські міне¬ 
ральні води»). 6 будинків культури, 
14 клубів, кінотеатр, 20 кіноуста¬ 
новок, 26 б-к, музей бойової слави 
(смт Пересічна). В смт Вільшанах 
Д. р. народився укр. рад. актор 
А. І. Крамаренко, в с-щі Дворіч¬ 
ному Куті — укр. рад. зоолог О.О. 
Мигулін і укр. та рос. компози¬ 
тор О. С. Читко, в с. Ярошівці — 
рос. мандрівник Є. П. Ковалев- 
ський. В с. Куряжанку (залізнич. 
ст. Куряж) 1926 було переведено з 
Полтави дит. колонію ім. М. Горь- 
кого, очолювану А. С. Макарен- 
ком. У Д. р. видається газ. чЛе- 
нінський шлях» (з 1939). 

М. Г. Мироненко. 
ДЕРЕВИНА, ксилема — тканина 
рослин, що складається переважно 
з клітин із здерев’янілими оболон¬ 
ками й виконує провідну, меха¬ 
нічну, запасальну, а іноді й виділь¬ 
ну функції. До складу Д. входять 
такі осн. анатомічні елементи: су¬ 
дини, або трахеї, трахеїди, дере¬ 
винні волокна, або лібриформ, 
живі паренхімні клітини, які ви¬ 
конують різні функції, зокрема в 
них нагромаджуються запасні по¬ 
живні речовини. У хвойних порід 
(сосна, модрина, ялина та ін.) Д. 
має горизонтальні й вертикальні 
смоляні ходи, порожнину яких 
вистилають видільні клітини. Роз¬ 
різняють первинну Д., що 
утворюється клітинами прокамбію, 
і вторинну Д., що виникає 
внаслідок діяльності камбію. На 
поперечному розрізі стовбура де¬ 
ревних і кущових порід добре по¬ 
мітні річні кільця, які утворюють¬ 
ся внаслідок періодичної діяльнос¬ 
ті камбію протягом року. У бага¬ 
тьох дерев, особливо в пд. широтах, 
у Д., крім світлої зовн. частини — 
заболоні, є ще внутр., темніша 
(ядро деревини), в клітинах якої 
відкладаються смоли, дубильні ре¬ 
човини, олії, камеді, ароматичні 
та барвні речовини тощо. Фіз.- 
мех. властивості Д. залежать від 
її вологості та породи дерева. Вона 
легка (об’ємна маса переважно 
500—800 кг/м3), відносно міцна, 
легко піддається мех. обробці. 
Густина Д. (приблизно однакова 
для більшості порід) становить 
пересічно 1,54 т/м3. її тепло- і 
електропровідність відносно не¬ 
великі, а звукопровідність значна 
(швидкість поширення звуку в Д. 
у 2—17 разів більша, ніж у повіт¬ 
рі). Зовн. вигляд Д. характеризу¬ 
ється кольором, блиском, тексту¬ 
рою (малюнком волокон, серцевин¬ 
них променів) та ін. Косошарість, 
сучки, гниль тощо погіршують її 
властивості. Вадами Д. є анізотроп¬ 
ність (див. Анізотропія), гігроско¬ 
пічність, відносно невелика вогне¬ 
стійкість, схильність до загни¬ 
вання та ушкодження комахами. 
Експлуатаційні якості Д. поліп¬ 
шують сушінням, просочуванням 
хім. речовинами (напр., антипіре¬ 
нами, антисептичними засобами, 
інсектицидами), фарбуванням то¬ 
що. Д. використовують у натураль¬ 
ному вигляді (див. Лісоматеріали) 
або після спец, обробки (див. Дере¬ 
винні матеріали) у будівництві, 
машино- і суднобудуванні, мебле¬ 
вій пром-сті та ін., як сировину — 
в целюлозно-паперовій та хім. 
пром-сті, як паливо тощо. 
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Літ.: Александров В. Г. Анатомия ра- 
стений. М., 1966; Перельїгин Л. М., 
Уголев Б. Н. Древесиноведение. М., 
1971; Проценко Д. П. Анатомія рос¬ 
лин. К., 1973. 

ДЕРЕ ВЙ Н Н І МАТЕРІАЛИ — 
конструкційні, ізоляційні та ви¬ 
робні матеріали, повністю або част¬ 
ково виготовлені з натуральної 
деревини. Деревинними є, лісомате¬ 
ріали, матеріали з деревини пресо¬ 
ваної (ущільненої під тиском до ЗО 
МПа, напр. лігностон), модифіко¬ 
ваної (просоченої синтетичними 
смолами, аміаком та ін.), клеєної 
(з пиломатеріалів, шпону, напр. 
фанера). До Д. м. належать і дерев¬ 
ні пластики, деревностружкові 
плити й деревноволокнисті плити. 
Порівняно з натуральною дереви¬ 
ною у Д. м., підданих спец, обробці 
(пресуванню тощо), кращі експлуа¬ 
таційні властивості (міцність, воло¬ 
гостійкість та ін.), вони меншою 
мірою анізотропні (див. Анізотро¬ 
пія). Д. м. застосовують у будівниц¬ 
тві (див. Дерев'яні конструкції), 
меблевій пром-сті, судно- й маши¬ 
нобудуванні тощо. Див. також Де¬ 
ревообробна промисловість. 
Літ.: Шевченко В. А., Мейтин Я. М. 
Слоистьіе пластики. К., 1964; Прессо- 
ванная древесина и древесньїе плас¬ 
тики в машиностроении. Справочник. 
М.— Л., 1965; Коротаєв 3. И., Кли- 
менко М. И. Производство строитель- 
ньіх материалов из древесньїх отходов. 
М., 1977 

ДЕРЕВЙЧКА — річка в Житомир¬ 
ській та Хмельницькій областях 
УРСР, ліва притока р. Случі 
(бас. Дніпра). Довж. 53 км, пло¬ 
ща бас. 327 км2. Частково викори- 
стовують^для риборозведення. 
ДЕРЕВГЙ (Аспіііеа) — рід багато¬ 
річних трав’янистих рослин родини 
складноцвітих. Стебла прямостоя¬ 
чі, висхідні. Листки переважно 
перисторозсічені. Квітки зібрані в 
суцвіття — дрібні кошики, об’єд¬ 
нані в загальне щитковидне суцвіт¬ 
тя, іноді одиночні; крайові квіт¬ 
ки — маточкові, язичкові; середин¬ 
ні — двостатеві, трубчасті. Плід — 
сім’янка. Понад 200 видів, пошир, 
гол. чин. у помірній зоні Пн. пів¬ 
кулі. В СРСР — понад 45 видів, 
з них в УРСР — 23. Найпошир. 
Д. звичайний (А. шіПеіоГі- 
иш). Росте на узліссях, галявинах, 
луках, по берегах річок. Крайові 
квітки білі, зрідка рожевуваті. 
Лікарська рослина. Використову¬ 
ється як кровоспинний засіб і для 
поліпшення апетиту. Ендеміком 
УРСР є Д. голий (А. ^ІаЬеггі- 
ша) — з перистороздільними лист¬ 
ками й жовтими квітками. Росте 
лише на гранітних скелях у степо¬ 
вому заповіднику АН УРСР <Ка¬ 
м’яні Могили» Донецької обл. 
деревна мАса — волокниста 
маса, одержувана стиранням балан¬ 
сової деревини або трісок. Виготов¬ 
ляють її у дефібрерах (з балансо¬ 
вої деревини) та дефібраторах 
(з трісок). Розрізняють Д. м. білу 
(з деревини без додаткової оброб¬ 
ки), буру (з деревини, попередньо 
пропареної в котлах під тиском) 
і хімічну (з деревини, обробленої 
хім. речовинами). Д. м. є напів¬ 
фабрикатом у вироби, паперу, 
картону й деревноволокнистих 
плит. 
ДЕРЕВНА СМОЛА — один з про¬ 
дуктів сухої перегонки деревини. 

Рідкий конденсат перегонки роз¬ 
шаровується на відстійні смоли і 
водний дистилят з розчиненими 
смолами. Екстрагуванням водно¬ 
го дистиляту одержують екстрак¬ 
ційні смоли. До складу відстійних 
смол входять феноли, жирні кис¬ 
лоти і фенокислоти, вуглеводні, 
альдегіди, кетони і спирти тощо; 
до складу розчинних і екстракцій¬ 
них — феноли, к-ти та їхні по¬ 
хідні. Смоли піддаються фракціо¬ 
нуванню й хім. переробці. Застосо¬ 
вують при брикетуванні деревного 
вугілля-сирцю, при бурінні нафт, 
і газових свердловин, у ливарному 
вироби., при регенерації старої гу¬ 
ми, як гербіциди, при коптінні 
м’яса і риби тощо. Див. також 
Каніфоль, Живиця. 

, М. Ю. Корніпоь. 
ДЕРЕВНГ ПЛАСТИКИ — пласти 
фіковані деревинні матеріали, 
одержувані комплексною мех., тер¬ 
мічною та хім. обробкою сировини 
(лущеного шпону, подрібненої де¬ 
ревини тощо). Д. п. поділяють на 
деревношаруваті пластики та де- 
ревнопластичні маси. Деревноша¬ 
руваті пластики (напр., лігнофоль, 
дельта-деревину) виготовляють у 
вигляді плит із шпону, який про¬ 
сочують синтетичними смолами, 
підсушують, складають у пакети і 
пресують під тиском 10—17,5 МПа 
при т-рі 120—150° С. Довж. плит 
700—5600, шир. 800—1200, товщ. 
1—60 мм. Плити зміцнюють стале¬ 
вими сітками, фольгою, прогумо¬ 
ваною тканиною тощо. Деревно- 
пластичні маси (профільні виро¬ 
би — втулки, підшипники, зубчас¬ 
ті колеса, плиткові матеріали — 
паркетні плитки та ін.) виготовля¬ 
ють у прес-формах з подрібненої 
деревини, просоченої синтетичними 
смолами. Деревні пластики харак¬ 
теризуються значною механічною 
міцністю, вологостійкістю, добри¬ 
ми електроізоляційними властиво¬ 
стями та ін. їх використовують як 
конструкційний, електроізоляцій¬ 
ний, стіновий та виробний матеріал 
у машино- й суднобудуванні, елек¬ 
тротехніці, будівництві тощо. 

і. О. Гіашков 
ДЕРЕВНОВОЛОКНЙСТІ ПЛЙ- 
ТИ — плити, відлиті з деревної 
маси з наступним гарячим пресу¬ 
ванням або сушінням; вид деревин¬ 
них матеріалів. Д. п. виготовля¬ 
ють ««сухим» (з додаванням 4—6% 
синтетичних смол) і чмокрим» (у 
водному середовищі) способами. 
Розрізняють Д. п. ізоляційні, ізо¬ 
ляційно-опоряджувальні, напів¬ 
тверді, тверді та надтверді (об’ємна 
маса відповідно до 250, 250—350, 
не менша за 400, 850 і 950 кг/м3). 
Довжина плит 1200—3600, ширина 
1000—1800, товщ. З—20 мм. Вогне-, 
водо- та біостійкість Д. п. підви¬ 
щують, вводячи до їхнього складу 
вогнестійкі наповнювачі (напр., во¬ 
локна азбесту), антипірени, про¬ 
сочуючи антисептичними засоба¬ 
ми. Д. п. застосовують у будів¬ 
ництві, меблевій пром-сті тощо. 
ДЕРЕВНОСТРУЖКОВІ ПЛЙТИ 
— плити, виготовлені гарячим пре¬ 
суванням деревної стружки, змі¬ 
шаної з синтетичними смолами 
(феноло- і сечовинно-формальде¬ 
гідними тощо); вид деревинних ма¬ 
теріалів. Розрізняють Д. п.: плос: 
кого пресування та екструзійні 

(див. Екструзія); одношарові (су¬ 
цільні та з внутр. каналами) та 
багатошарові; легкі, середні та 
важкі (об’ємна маса відповідно 
до 500, 500—650 та 660—700 кг/м3). 
Д. п. виготовляють облицьованими 
(шпоном, синтетичними плівками, 
папером) та необлицьованими. 
Довжина плит 1525—3600, ширина 
1220—1830, товщина 10—52 мм. 
Д. п. застосовують у будівництві, 
меблевій пром-сті тощо. 
д£рево —1) Життєва форма рос¬ 
лин, що характеризується чітким 
поділом надземної частини на го¬ 
ловне стебло (стовбур) і крону 
та добре розвиненою кореневою 
системою. Стовбур і гілки Д. скла¬ 
даються з деревини та кори, різ¬ 
ною мірою здерев’янілі і вкриті 
вторинною покривною тканиною — 
перидермою. Д.— звичайно великі 
(здебільшого не нижчі за 2 м) рос¬ 
лини, зовн. вигляд яких зумов¬ 
люється характером галуження гі¬ 
лок, що утворюють крону. Найви¬ 
щі з Д. досягають 100—155 м (евка¬ 
ліпти, секвойядендрон), найтов- 
щі — 10 м у діаметрі (баобаби, 
секвойядендрон). Д.— багаторічні 
рослини: тривалість їхнього життя 
становить десятки і сотні років. 
Поширені у вологих і частково 
посушливих областях від екваторі¬ 
альної до помірно холодної смуги 
(див. Ліс, Садівництво). 2) Мате¬ 
ріал, застосовуваний у будівництві, 
архітектурі (див. Дерев'яна архі¬ 
тектура]), декоративному мист-ві 
тощо. 
ДЄРЕВО МАНДРІВНИКГВ (Ка- 
уепаїа тас1а8а8сагіеп5І5) — дерево¬ 
видна рослина род. бананових. 
Стовбур досягає вис. 10 м. Листки 
великі, віялоподібні, в довгих піх¬ 
вах яких збирається вода, що її 
використовують як питну (звідси 
назва). Квітки більш-менш не¬ 
правильні, здебільшого двостатеві, 
зібрані в колосоподібні суцвіття. 
Плід — ягода (подібна до огірка) 
або коробочка. Д. м.—ендемік о-вів 
Мадагаскар та Реюньйон. 
ДЕРЕВОГРЙЗОВІ (Ьусіісіае) — 
родина жуків. Тіло завдовжки 
2—6 мм, плескате, видовжене: 
вусики з 2-члениковою булавою, 
лапки — 5-членикові. Личинки бі¬ 
луваті, червоподібні. Розвиваються 
Д. в сухій деревині, якою живлять¬ 
ся жуки й личинки. Понад 100 ви¬ 
дів, поширених майже по всій зем¬ 
ній кулі, в СРСР — 6 видів, з них 
в УРСР — 2, найпоширеніший — 
деревогриз борознистий (Ьусіиз 1і- 
пеагіз). Д.— шкідники мертвої де¬ 
ревини; пошкоджують будівлі, 
паркети, стовпи, меблі, дендроло¬ 
гічні колекції тощо. Заходи 
боротьби: просочування ін¬ 
сектицидами деревини або покрит¬ 
тя її поверхні захисними речови¬ 
нами. І. К. Загайкевич. 
ДЕРЕВООБРОБНА ПРОМИС¬ 
ЛОВІСТЬ — галузь пром-сті, під¬ 
приємства якої за допомогою меха¬ 
нічної та хімі ко-механічної оброб¬ 
ки й переробки деревини виготов¬ 
ляють широкий асортимент мате¬ 
ріалів, напівфабрикатів і готових 
виробів для нар. господарства й 
потреб населення. Осн. продукція: 
пиломатеріали, чорнові заготовки 
й чистові деталі для вагоно-, авто-, 
авіа- й суднобудування, меблевої, 
музичної, текст, і взут. пром-сті й 

ДЕРЕВООБРОБНА 
ПРОМИСЛОВІСТЬ 

Деревій звичайний: 
1 — квітуча верхівка 
рослини; 2 — квітка; 
З — прикореневий лис¬ 
ток. 

Дерево мандрівників. 

Деревогризові. 
Деревогриз кавказький. 
Жук і личинка. 
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ДЕРЕВООБРОБНИЙ 
ВЕРСТАТ 

Деревоточці морські: 
1 — тередо і його ходи 
в куску дерева (змен¬ 
шено); 
2 — лімнорія (збіль- 
шено); 
3 — хелюра (збіль¬ 
шено). 

с.-г. машинобудування, стандартні 
дерев’яні будинки й столярні ви¬ 
роби (віконні й дверні блоки, плін¬ 
туси, дошки для підлог, панелі то¬ 
що), шпали, тара, спортивний інвен¬ 
тар, столярні, деревностружкові, 
деревноволокнисті плити, фанера 
тощо (див. Деревинні матеріали). 
Осн. сировину Д. п. одержує від 
підприємств лісозаготівельної про¬ 
мисловості. 
Деревообробка в кустарній і ре¬ 
місничій формі — один з найдав¬ 
ніших видів діяльності людини. 
В Росії деревообробка як галузь 
пром-сті почала розвиватися на 
поч. 18 ст., коли виникли перші лі¬ 
сопильні з-ди. В 2-й пол. 19 ст. 
з’явилося фабрично-заводське ви¬ 
роби. меблів (див. Меблева про¬ 
мисловість), столярних виробів, 
фанери й сірникової соломки. В 
1913 в країні було вироблено 
14,2 млн. м3 пиломатеріалів, 
204 тис. м3 фанери. 
Великого розвитку набула Д. п. за 
роки Рад. влади. Підприємства 
Д. п. розміщені по всій тер. СРСР. 
Понад 60% її продукції виготовля¬ 
ється в РРФСР, де є осн. запаси 
лісосировинних ресурсів. У 1977 в 
СРСР вироблено 109,5 млн. м3 
пиломатеріалів, 2,2 млн. м3 фане¬ 
ри. За виробництвом пиломате¬ 
ріалів Рад. Союз з 1957 посідає 1-е 
місце в світі. На Україні Д. п. за 
роки п’ятирічок перетворилася 
на велику індустріальну галузь. 
У Д. п. України переважає комбі¬ 
нований тип підприємств, де зосе¬ 
реджено кілька різних виробництв, 
зокрема Вигодський дослідний лі¬ 
сокомбінат, Надвірнянський лі¬ 
сокомбінат, Свалявський лісоком¬ 
бінат імені 50-річчя Великої 
Жовтневої соціалістичної револю¬ 
ції, Тересвянський, Івано-Фран¬ 
ківський, Київський деревообробні 
комбінати, Костопільський домо¬ 
будівний комбінат. Значну пито¬ 
му вагу серед підприємств Д. п. 
мають спеціалізовані меблеві під¬ 
приємства — Житомирський меб¬ 
левий комбінат, Київська меблева 
фабрика імені В. Н. Боженка 
тощо. 
Тех. прогрес у Д. п. СРСР тісно 
пов’язаний з комплексним вико¬ 
ристанням деревини, комплексною 
механізацією та автоматизацією 
виробничих процесів, дільниць, 
цехів і підприємств на базі впро¬ 
вадження у вироби, потокових ме¬ 
ханізованих і автоматизованих лі¬ 
ній, агрегатних верстатів та ін. 
сучас. високопродуктивного устат¬ 
кування з програмним керуванням. 
На Україні проблемами розвитку 
Д. п. займаються Укр. н.-д. ін-т 
мех. обробки деревини, проектно- 
технологічні ін-ти чУкрдіпромеб- 

Виробництво найважливіших видів 
продукції деревообробної 

. промисловості УРСР_ 

Продукція 1940 1965 1977 

Пиломатеріали, 
млн. м3 3,0 

Фанера, тис. м3 31,2 

Деревностружкові 
плити, тис. м3 — 

Деревноволокнисті 
плити, млн. м3 — 

9,0 8,3 

156,1 196,7 

172,0 865,9 

4,2 25,7 

лі>, чУкрдіпролісдеревпром* (усі 
— в Києві), Івано-Франківський 
проектно-конструкторський техно¬ 
логія. ін-т та ін. 
В ін. соціалістичних країнах Д. п. 
розвинута у Польщі, Румунії, Че- 
хословаччині, Угорщині, Болга¬ 
рії. Серед капіталістичних країн 
Д. п. займає рагоме місце в еконо¬ 
міці Швеції, Фінляндії, Норвегії, 
Канади. Значного розвитку Д. п. 
набула в США, Японії, ФРН, 
Франції. 

них належать верстати розпилю¬ 
вальні (.лісопильні рами, стрічко¬ 
во- і круглопилкові верстати), 
поздовжньофрезерні (чотирибічні 
поздовжньофрезерні, рейсмусові 
верстати, фугувальні верста¬ 
ти), а також фрезерні верстати, 
лущильні верстати, стругальні 
верстати, токарні верстати, 
довбальні верстати, шліфувальні 
верстати та ін. Верстати такого 
типу бувають: заг. призначення та 
спеціальні; комбіновані, на яких 

Деревообробна промисловість. 1. Автоматична лінія по розпилюванню 
круглого лісу на Київському деревообробному комбінаті. 2. Вивантажу¬ 
вання шпону з роликової сушарки на Львівському фанерному заводі. 3. 
На заводі деревностружкових плит Надвірнянського лісокомбінату. Іва¬ 
но-Франківська область. 4. Виробництво деревноволокнистих плит на 
Вигодському лісокомбінаті. Івано-Франківська область. 5. Автоматична 
лінія облицьовування меблевих щитів на Житомирському меблевому комбіна¬ 
ті. 6. В опоряджувальному цеху Кіровоградського меблевого комбінаїу. 

Літ.: Ступнев Г. К., Хасдан С. М., 
Плахов В. Н. Деревообрабатьівающая 
промьішленность за годьі девятой пя- 
тилетки. М., 1976; Основні зкономи- 
ки лесопильно-деревообрабатьівающей 
промьішленности. М., 1977; Оксанич 
3. Я., Щетинин А. Б. Совершенство- 
вание планирования на деревообраба- 
тьівающих предприятиях. К., 1977; 
Народное хозяйство СССР в 1977 г. 
Статистический ежегодник. М., 1978; 
Народне господарство Української 
РСР у 1977 році. Статистичний щоріч¬ 
ник. К., 1978. М. А. Гонтар. 

ДЕРЕВООБРОБНИЙ ВЕРСТАТ 
— машина, на якій обробляють 
натуральну деревину або деревин¬ 
ні матеріали. Розрізняють верста¬ 
ти дереворізальні (найпоширені¬ 
ші), гнутарні, складальні, для 
нанесення клею та опоряджуваль¬ 
ні. На дереворізальних верстатах 
виготовляють заготовки, деталі та 
вироби заданих форм і розмірів 
з поверхнею необхідної якості. До 

водночас виконують кілька опе¬ 
рацій, та універсальні (з заміною 
інструменту), де операції вико¬ 
нують поперемінно. Є також вер¬ 
стати: напівмеханізовані, механі¬ 
зовані, напівавтоматичні та авто¬ 
матичні; одно- і багатоопераційні, 
на яких (водночас і послідовно) 
виконують кілька операцій на 
оброблюваній деталі; стаціонарні 
й пересувні. В разі потреби верс¬ 
тати об’єднують в автоматичні лі¬ 
нії і потокові лінії. Швидкість 
подавання матеріалу на Д. в. до 
100 м/хв і більше, швидкість різан¬ 
ня до 100 м/с, потужність гол. при¬ 
воду переважно 1-И00 кВт. На гну- 
тарних верстатах заготовкам на¬ 
дають певної форми, не порушую¬ 
чи зв’язку між частинками дере¬ 
вини. Складальні верстати засто¬ 
совують для з’єднування (шипа¬ 
ми, шурупами, цвяхами та ін.) 
деталей у вузли та вироби. Вер- 



ЗОЇ 
стати для нанесення клею осна¬ 
щують впорскувальними механіз¬ 
мами, вальцями тощо. На опоряд¬ 
жувальних верстатах деталі і ви¬ 
роби фарбують, наносять на них 
декоративні покриття та ін. Див. 
також Деревообробна промисло¬ 
вість. 
Літ.: Манжос Ф. М. Дереворежущие 
станки. М., ^974. Ф. М. Манжос. 
ДЕРЕВОРИТ — гравюра, яку ви¬ 
конують на дошці з дерева, розпи¬ 
леного впоперек. Найкращим ма¬ 
теріалом для Д. є самшит, груша, 
бук, горіх і вишня. Див. Ксило¬ 
графія. 
ДЕРЕВОРГз — гравюра, яку ви¬ 
конують на дошці з дерева, роз- 
пиляного вздовж. 
ДЕРЕВОРГЗАЛЬНИЙ ІНСТРУ- 
мЄнт — інструмент для обробки 
натуральної деревини, деревинних 
матеріалів і деталей різанням. Д. 
і. складається з різальної частини 
(однієї або кількох), що її виго¬ 
товляють з матеріалів, стійких про¬ 
ти зношування (легованих та вуг¬ 
лецевих інструментальних ста¬ 
лей, твердих сплавів, абразивних 
матеріалів), та кріпильного прис¬ 
трою, за допомогою якого Д. і. 
закріплюють на деревообробних 
верстатах або утримують у ру¬ 
ках. Розрізняють Д. і. ручний, ме¬ 
ханізований і верстатний. До руч¬ 
ного Д. і. належать: пилки, соки¬ 
ри, стамески, рубанки, долота, 
свердла, циклі, струги, штихел^і 
тощо. Механізованим наз. ручний 
інструмент з електр. або пневма¬ 
тичним приводом (напр., електро¬ 
пилки, пневмо- та електродрелі). 
До верстатних Д. і., що їх встанов¬ 
люють на дереворізальних верста¬ 
тах, належать: пилки (на розпилю¬ 
вальних верстатах), фрези, ножі 
стругальні, лущильні та ін. (на 
фрезерних, стругальних, лущиль¬ 
них, рубальних та ін. верстатах), 
свердла, зенкери і долота (на свер¬ 
длильних та довбальних верста¬ 
тах). Таким інструментом є також 
циліндри, диски та безконечні 
стрічки з абразивною шкуркою, 
полірувальні барабани з тканини, 
змащеної абразивною пастою (на 
шліфувальних та полірувальних 
верстатах), де різання здійснюєть¬ 
ся зернами абразиву, тощо. Швид¬ 
кість різання матеріалів верстат¬ 
ними Д. і. до 100 м/с. 
Літ.: Грубе А. 3. Дереворежущие ин- 
струментьі. М., 1971. Ф. М. Манжос. 

ДЕРЕВОСТАН, лісостан — ділян¬ 
ка лісу, однорідна за складом по¬ 
рід, віком дерев, ярусністю, гус¬ 
тотою, запасом деревини, боніте¬ 
том лісу, його типом тощо. Д. з 
дерев однієї породи наз. чистим, 
з кількох порід — мішаним. Д. з 
деревних порід, які розташовані 
кількома ярусами, вважають скла¬ 
дним. За віком розрізняють Д. аб¬ 
солютно одновікові, умовно одно- 
вікові й різновікові (див. Вік у 
біології). За походженням розріз¬ 
няють Д. природні і штучні, на¬ 
сінні (що виросли з насіння) і по¬ 
рослеві (утворюються з порослі від 
пня й коріння). С. А. Генсірук. 

ДЕРЕВОТОЧЦІ МОРСЬКГ — 
екологічна група переважно при¬ 
бережних морських безхребетних 
(ідвостулкових молюсків, рако¬ 
подібних), що пристосувались до 
життя в деревині, якою і живлять¬ 

ся. Бл. 200 видів, поширених пе¬ 
реважно в морях теплих і помірних 
кліматичних зон. У морях СРСР — 
бл. 10 видів; у Чорному м.— 
5 видів. Найпоширеніші з Д. м.: 
молюски тередо, т. з. корабель¬ 
ний черв’як, ракоподібні — лім- 
норія (Ілтпогіа ІиЬегсиїаІа) і хе- 
люра (СЬеіига ІегеЬгапз). Д., осе¬ 
ляючись у дерев’яних частинах 
портових споруд і суден, спричи¬ 
нюють руйнування їх. Заходи 
боротьби: переведення суден 
на деякий час у прісну воду, про¬ 
сочування деревини отруйними для 
Д. м. речовинами. 

К. О. Виноградов. 
ДЕРІїВСЬКА Олександра Авра- 
мівна [10(23).IV 1902, м. Грозний 
— 22.VI 1959, м. Ромни, Сум. 
обл. ] — мати-героїня, яка усино¬ 
вила 48 дітей різних національнос¬ 
тей. Член КПРС з 1952. Під час 
громадян, війни усиновила 3-х си¬ 
ріт, зюдом ще 1 та 44-х, батьки 
яких загинули в роки Великої 
Вітчизн. війни. Виховала всіх гід¬ 
ними громадянами Країни Рад. 
Відзначаючи материнський подвиг 
Д., її виняткову самовідданість і 
патріотизм, Президія Верховної 
Ради СРСР 1974 присвоїла їй по¬ 
чесне звання «Мати-героїня». На¬ 
городжена орденом Трудового Чер¬ 
воного Прапора. Ім’я Д. носить 
школа-інтернат у Ромнах. 

Г. А. Лиш винова. 
ДЕРЕВ’ЯНА АРХІТЕКТУРА — 
один з найдавніших видів будівель¬ 
ної діяльності людини, архіт.-мис¬ 
тецька творчість, якій притаманна 
особлива специфіка, зумовлена ха¬ 
рактером матеріалу й буд. прийо¬ 
мами. Дерево завдяки своїм влас¬ 
тивостям було в минулому осн. 
буд. матеріалом у лісових р-нах 
Росії, на Україні та в Білорусії, 
а також у ряді західносвропей- 

Макет укріплень Білгорода (тепер се¬ 
ло Білогородка Київ. обл.). 10—12 ст. 
Реконструкція М. В. Городцова та 
Б. О. Рибакова. 

ських і ін. країн. Через недовговіч¬ 
ність дерева майже всі давні спо¬ 
руди зникли, і при вивченні істо¬ 
рії Д. а. дослідники здебільшого 
спираються на свідчення істор. 
джерел, а також на невелику кіль¬ 
кість збережених пам’яток, в ос¬ 
новному 18—19 ст., меншою мі¬ 
рою—15—17 ст. Укр. Д. а., як і ро¬ 
сійська та білоруська, формува¬ 
лась на основі давньорус. ар¬ 
хітектури. Спільність рис Д. а. 
в укр., рос. і білорус, нтродів по¬ 
лягає у зрубній конструкції (див. 
Зруб; іл. див. на окремому арку¬ 
ші до ст. Археологія, т. 1, стор. 
272—73). З дерева будували житл. 
та госп. споруди (комори, гражди 

тощо), храми й палаци, оборонні 
укріплення — замки (на Киселів- 
ці в Києві, 1548, майстер Служка; 
в Острі, 1649, майстер Шутковсь- 
кий), башти, фортеці, частоколи 
(вали Білгорода, тепер с. Білого¬ 
родка Київ, обл., 10 ст.), дитинці, 
мости, кремлі, городища. Найпо¬ 
ширенішим на Україні було три¬ 
камерне житло. На його основі 
створювалося житло заможних 
верств населення зі складнішим 
плануванням і численними примі¬ 
щеннями. У різних р-нах України 
склалася своєрідна культова Д. а. 
В плануванні укр. дерев’яних хра¬ 
мів застосовували два основні типи 
компонування зрубів — тризруб- 
ні, розташовані на одній осі (три- 
дільна форма плану), та п’яти- 
дев’ятизрубні, розташовані на двох 
взаємноперпендикулярних осях 
(хрещата форма плану). Різні за 
формою зруои й завершення ство¬ 
рюють велике розмаїття образного 
розв’язання дерев’яних храмів на 
Україні (див. також Восьмерик, 
Опасання, Одвірок, Піддашшя). 
Для буковинської школи характер¬ 
ні тризрубні храми хатнього типу 
з плоскими стелями (церква Мико¬ 
ли в Берегометі, 1786) або банями 
без заломів чи з двома заломами, 
схованими під чотирискатними по¬ 
крівлями (церкви Миколи в По¬ 
ляні, 1618; Троїцька в Чернівцях, 
1774, перенесена до Львова). Для 
Поділля типові храми з шоломо¬ 
подібними (церква Івана Богосло¬ 
ва в с. Скориках Терноп. обл., 
1744) або барокковими верхами 
(Успенська церква в Чорткові Тер¬ 
ноп. обл., 1738). Гуцульщина від¬ 
значається невеликими, хрещати¬ 
ми одноверхими (церква Богороди¬ 
ці в с. Ворохті Івано-Фр. обл., 18 
ст.), триверхими (церква в с. 
Слюдному Івано-Фр. обл., 19 ст.) 
чи п’ятиверхими (церква в с. Рож- 
неві Івано-Фр. обл., 1867) храма¬ 
ми. Бойківські храми — тризруб¬ 
ні в плані, з вищим завершенням 
над центр, зрубом та з великою кі¬ 
лькістю заломів (Миколи церква з 
с. Кривки, 18 ст., перенесена до 
Львова; собор Богородиці в Мат¬ 
кові Львів, обл., 1838; церква Ми¬ 
коли в Турці Львів, обл., 1-а пол. 
18 ст., будівничий Прокопій). Для 
лемківських храмів характерна 
композиція мас з барокковими вер¬ 
хами й високою баштою-дзвіницею 
над бабинцем (Покровська церква 
в с. Канора, 1792, перенесена до 
Києва). В закарп. культовій Д. а. 
простежуються риси двох стилів: 
романського — скатні покрівлі й 
висока башта з наметовим верхом 
над бабинцем (церкви Миколи в 
Середньому Водяному, 1428, і 
Колодному, 1470) й готичного — 
завершення у формі башти з од¬ 
ним високим шпилем (церкви Ус- 
піння в Новоселиці, 1656; Парас- 
кеви в Олександрівці, 17 ст.; 

ДЕРЕВ’ЯНА 
АРХІТЕКТУРА 

, ■ І 

Дерев'яна архітектура. 
Михайлівська церква в 
селі Крайниковому (те¬ 
пер Закарпатської об¬ 
ласті). 1668. 

Дерев’яна архітектура. 
Церква в селі Олексан¬ 
дрівці (тепер Хустського 
району Закарпатської 
області). 17 ст. 

Палац у селі Коломенському (тепер у 
складі. Москви). Східний фасад. 
1667—68. Будівничі С. Петров та 
І. Михайлов. Реконструкція. 
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М. Г. Дерегус. 

Миколи в Данилові, 1779). Для 
галицької школи типова різнома¬ 
нітність вибагливих за формою 
верхів — бань, з опасанням або 
піддашшям (Юра церква в Дрого¬ 
бичі, 15 ст., реконструйована 1600, 
1654). Для культової Д. а. Ліво¬ 
бережної України властиві роз¬ 
винуті у висоту складові частини 
споруди — основний об’єм, похи¬ 
лі й вертикальні частини заломів, 
відсутність опасань та піддашшя, 
а замість гонти — шалювання дош¬ 
ками (храм у Ромнах, 1764, 
перенесений до Полтави, не збе¬ 
рігся; Воскресенська церква в с. 
Березній Черніг. обл., 1759, май¬ 
стер П. Шолудько, іл. див. на ок¬ 
ремому аркуші до ст. Архітектур 
ра, т. 1, стор. 224—225; Троїцький 
собор у м. Новомосковську Дніп- 
роп. обл., 1775—78, майстер Я. 
Погребняк, та ін.). В рос. Д. а. до 
осн. об’єму споруди асиметрично 
додавали різні прибудови, вівта¬ 
рі, трапезні тощо. Часто створю¬ 
валося вільне й досить мальовниче 
групування зрубів (палац у с. 
Коломенському під Москвою). В 
культовій Д. а. поряд з найпрості¬ 
шими клітними однозруоними 
храмами з двоскатними покрівля¬ 
ми й завершеннями у вигляді ма¬ 
ківки (Лазаревська церква Муром, 
монастиря, кін. 14 ст.) поширені 
були шатрові (Успенська церква в 
Кондопозі, Кар. АРСР, 1774), а 
також багатоверхі храми (Преобра- 
женська церква в Кижахг 18 ст.). 
Для пам’яток Д. а. Польщі (костьо¬ 
ли в Дембно й Гривальді — обид¬ 
ва 2-а пол. 15 ст.), Румунії (церква 
в Філдул-де-Сус, 2-а пол. 17 ст.), 
Чехії (церква в Бодружалі, 1658) 
характерне поєднання специфіки 
дерев’яного будівництва з майстер¬ 
ною інтерпретацією у формах зру¬ 
бів, покрівель і деталей стилів му¬ 
рованої зх.-європ. архітектури 
(готики, барокко, класицизму). В 
Скандінавії склався тип храмів з 
подвійним каркасом (чставкірка» 
в Боргунні, Норвегія, бл. 1150). 
Храми каркасного типу відомі в 
Японії й Китаї з перших ст. н. е. 
(храм Кондо в монастирі Хорюдзі, 
поблизу Нара, 1-а пол. 7 ст.). 
Дерево як буд. матеріал широко 
використовують у сучас. архітек¬ 
турі. Завдяки відповідній обробці 
його, застосуванню спец, клеїв 
для з’єднування дерев’яних еле¬ 
ментів (див. Дерев*яні конструк¬ 
ції) створюються конструктивні 
елементи для будівництва пром., 

Водозливна дерев'яна гребля: 1 — сто- 
ян; 2 — контрфорс; 3 — водобій; 4 — 
бик; 5 — рисберма; 6 — зливна підло¬ 
га; 7 — земляна дамба; 8 — міст; 9 — 
щит; 10 — понур; 11 — глиняна по¬ 
душка. 

с.-г., житл., спорт, (криті стадіони, 
катки, велотреки) та громад, (шко¬ 
ли, дитячі заклади, пансіонати, 
ресторани тощо) споруд. Іл. див. 
на окремому аркуші, с. 448—449. 
Літ.: Логвин Г. Н. Украинское искус- 
ство (X—XVIII вв.). М., 1963; Юрчен- 
ко П. Г. Дерев’яна архітектура Укра¬ 
їни. К., 1970; Самойлович В. П. Укра¬ 
їнське народне житло. К., 1972; Ма- 
кушенко П. И. Народная деревянная 
архитектура Закарпатья. М., 1976; 
Таранушенко С. А. Монументальна 
дерев'яна архітектура Лівобережної 
України. К.. 1976. В- П. Самойлович. 

ДЕРЕВ’ЯНА ГРбБЛЯ — гребля, 
що її основні несучі конструкції 
виготовлені головним чином з дере¬ 
вини (здебільшого з дерев хвойних 
порід). За конструкцією основи 
(іфлютбета) розрізняють Д. г. 
(мал.) пальові, зрубові та пальово- 
зрубові. Споруджують їх для не¬ 
значних напорів води (2—4, рідше 
4—8 м), звичайно водозливними 
(див. Водозливна гребля). Отвори 
Д. г. перекривають кількома (за 
висотою) дерев’яними щитами, що 
ними оперують за допомогою під- 
йомників-коловоротів (пересувних 
або стаціонарних). 
ДЕРЕВ’ЯНІ КОНСТРУКЦІЇ — 
конструкції? повністю або частко¬ 
во (у поєднанні з металом, пластич¬ 
ними масами) виготовлені з дере¬ 
вини. Одні з найдавніших будіве¬ 
льних конструкцій (див. Дерев'яна 
архітектура). Розрізняють Д. к. 
(мал.) з колод, брусів та дощок, 
з’єднаних цвяхами, болтами, шпон¬ 
ками або нагелями (напр., елемен¬ 
ти перекриттів, підпори ліній елек¬ 
тропередачі, мостові конструкції, 
в лісових місцевостях — усі еле¬ 
менти будинків), та Д. к., виготов¬ 
лені з застосуванням клеїв (див. 
Клеєні конструкції). Д. к. легкі 
й досить міцні. їхню стійкість про¬ 
ти гниття, вогне- й вологостійкість 
підвищують антисептиками (див. 
Антисептичні засоби), антипіре¬ 
нами, вогнезахисними покриттями 
(див. Вогнезахиіцені матеріали), 
засобами вологоізоляції й гідроізо¬ 
ляції тощо. З відходів вироби. 
Д. к. виготовляють деревноволок- 
нисті плити, деревностружкові 
плити та ін. вироби. 
Літ.: Иванов В. А. І та ін.]. Конструк- 
ции из дерева и пластмасо. К., 1970; 
Карлсен Г. Г. [та ін.]. Конструкции 
из дерева и пластмасо. М., 1975. 

М. М. Жербін. 
ДЕРЕГУС Михайло Гордійович 
[н. 22.XI (5.XII) 1904, с. Веселе, 
тепер Харків, р-ну Харків, обл.] — 
український рад. живописець і 
графік, нар. художник СРСР (з 
1963), чл.-кор. АМ СРСР (з 1958). 
Член КПРС з 1951. В 1923—30 нав¬ 
чався в Харків, художньому ін-ті 
М. Шаронова, С. Прохорова і О. 
океля. Роботи — в галузі стан¬ 

кового живопису, станкової та 
книжкової графіки. В ранніх кар¬ 
тинах (-«Відпочинок», 1932; чКол¬ 
госпне свято», 1935, та ін.) відобра¬ 
зив процес оновлювання українсь¬ 
кого рад. села. В 1940—41 виконав 
цикл -«Дорогами України». В пері¬ 
од Великої Вітчизн. війни 1941—45 
створив багато плакатів, вікон са¬ 
тири, а також цикли офортів чШля¬ 
хами війни» і ч Зруйнований Київ» 
(1943). Україна, її героїчне мину¬ 
ле, сучас. життя рад. народу — 
головні теми творчості Д. в після¬ 
воєнний час. Серед живописних 

творів — серія ч Хмельниччина» 
(1945), картина ч Тарас Бульба на 
чолі війська» (1955), триптих «Ду¬ 
ма про козака Голоту» (1960), «Пе¬ 
ребендя» (1961), чМавка» (1971), 
«Віва Альєнде» (1973), чДекабрис¬ 
ти в Кам’янці» (1975), триптих 
«Степ» (1977). Д.— автор серії 
офортів на теми народних дум та 
істор. пісень (1947—58), ілюстра¬ 
цій до книжок: чЕнеїда» І. Котля¬ 
ревського (1936), чТарас Бульба» 
М. Гоголя (1953), чПереяславська 
рада» Н. Рибака (1953), поем 
чКатерина» і чНаймичка» Т. Шев¬ 
ченка (1964) та ін. Твори Д. збе¬ 
рігаються в ДМУ ОМ та ін. музе¬ 
ях УРСР. Нагороджений орденом 
Леніна, орденами Дружби наро¬ 
дів, чЗнак Пошани», медалями. 
Держ. премія УРСР ім. Т. Г. 
Шевченка, 1969. 1л. див. на окре¬ 
мому аркуші, с. 208—209, а також 
до статей Вовчок Марко, т. 2, с. 
240—241, Гоголь М. В., т. 3., с. 
448—449, Думи, т. З, с. 160—161. 
Літ.: М. Дерегус. М., 1950; Холодов- 
ская М. Михаил Гордеевич Дерегус. 
М., 1954; Врона І. Михайло Гордійо¬ 
вич Дерегус. К., 1958; Верба І. М. 
Дерегус. Офорти. К., 1971. 

Д. В. Степовик. 

Дерев'яні конструкції: 1 — трикутна 
брущата ферма; 2 — трапецоїдна ме- 
тало-дерев’яна ферма; 3 — дощато- 
цвяхова тришарнірна аркова ферма; 
4 — рама: 5 — клеєна балка прямо¬ 
кутного або двотаврового перерізу: 
6 — клеєна тришарова панель покрит¬ 
тя; 7 — клеєна тришарнірна рама; 
8 — клеєна двошарнірна арка. 
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ДЕРЕЗА —1) Карагана ку¬ 
щова (Сага^апа іти£ех) —роз¬ 
галужений кущ родини бобових. 
Вис. до 80 (150) см. Листки 
складні, з чотирьох наближених 
один до одного оберненояйцевид¬ 
них листочків. Квітки пазушні, 
поодинокі, жовті, з дзвониковид- 
ною чашечкою. Плід — біб. По¬ 
шир. у лісовій і лісостеповій зо¬ 
нах, а також у горах. Росте в сте¬ 
пах, по степових схилах, узліссях; 
в УРСР на пд. Лісостепу і в Сте¬ 
пу, зрідка в Криму. Декоративна 
рослина. Медонос. Придатна для 
закріплення схилів. 2) Народна 
назва повою звичайного (Ьусіит 
ЬагЬагит). 

дер£н — рід рослин родини ки¬ 
зилових. Те саме, що й кизил. 

ДЕРЖАВА — основне знаряддя 
політ, влади в класовому суспіль¬ 
стві; політ, організація пануючого 
класу. Історія знає Д. експлуата¬ 
торські (рабовласницька, феодаль¬ 
на, буржуазна) і Д. соціалістичні. 
Д. експлуататорська — апарат 
диктатури експлуататорської мен¬ 
шості над трудящими, за допомо¬ 
гою якого вона здійснює екон., 
політ, та ідеологічне підкорення і 
поневолення їх. Д. соціалістична — 
новий, вищий тип Д., яка є орга¬ 
нізацією політ, влади трудящих 
мас, керованих робітн. класом, 
гол. їхнім знаряддям у боротьбі 
за знищення експлуатації, за по¬ 
будову соціалізму і комунізму. 
Добурж. суспільно-політ, думка, 
а також бурж. і дрібнобурж. ідео¬ 
логи не дали правильного висвіт¬ 
лення історії виникнення і розвит¬ 
ку Д., її класової суті. В. І. Ленін 
зазначав, що чнавряд чи знайдеть¬ 
ся інше питання, так заплутане 
навмисно і ненавмисно представни¬ 
ками буржуазної науки..., як пи¬ 
тання про державу... Питання це 
так заплутане й ускладнене через 
те, що воно ...зачіпає інтереси па¬ 
нуючих класів більше, ніж будь- 
яке інше питання> (Повне зібр. 
тв., т. 39, с. 61—62). 
Вперше справді наук, пояснення 
суті Д. дали К. Маркс, Ф. Енгельс 
і В. І. Ленін, які довели, що Д. 
є продукт і прояв непримиреннос¬ 
ті класових суперечностей. Марк¬ 
систсько-ленінське вчення розкри¬ 
ло й закономірність співвідношен¬ 
ня екон. ладу і Д., яка кінець кін¬ 
цем зумовлена характером вироб¬ 
ничих відносин і способом вироб¬ 
ництва в цілому, є надбудовою 
над екон. базисом, щодо якого в 
ході істор. розвитку вона набуває 
хоч і відносної, але значної самос¬ 
тійності. З цим органічно пов’яза¬ 
ні класовий характер Д., її функ¬ 
ції, закономірності переходу від 
одного типу держави до іншого. 
Кожній класовій суспільно-екон. 
формації відповідає певний істор. 
тип Д. За формою правління експ- 
луат. д-ви поділяються на монархії 
і республіки; соціалістичні Д.— 
тільки республіки. За державним 
устроєм Д. поділяються на прості 
(унітарні держави) і складні (фе¬ 
дерації та конфедерації). Д. будь- 
якого типу має внутр. та зовн. 
функції (див. Функції держави); їй 
притаманні певні форми (див. 
Форма держави) і режим політич¬ 
ний. Осн. ознаками Д., за визна¬ 

ченням класиків марксизму-лені- 
нізму, є: 1) наявність особливої 
публічної влади (див. Влада дер¬ 
жавна), системи органів і установ, 
які в сукупності становлять меха¬ 
нізм держави, серед якого важливе 
місце посідає специфічний апарат 
примусу; наявність податків, вве¬ 
дених для утримання цієї влади; 
2) наявність санкціонованого Д. 
права, за допомогою якого закріп¬ 
люється певний характер сусп. від¬ 
носин, а також структура і порядок 
діяльності держ. механізму, моно¬ 
полія законодавства, здійснення 
правосуддя та ін. засоби впливу, 
якими не володіють інші інститути 
політ, влади (партії, спілки, об’єд¬ 
нання тощо) й які разом з Д. утво¬ 
рюють політичну систему сус¬ 
пільства; 3) наявність певної те¬ 
риторії, в межах якої Д. здійснює 
свою владу і суверенітет.. Д.— 
явище історичне. В первісному сус¬ 
пільстві Д. не існувало. Вона ви¬ 
никла з появою приватної влас¬ 
ності на засоби виробництва, по¬ 
ділом суспільства на антагоністич¬ 
ні класи. З виникненням Д. класи, 
що володіли засобами виробницт¬ 
ва, стали політично пануючими 
класами, почали створювати сис¬ 
тему захисту своїх інтересів і, 
насамперед, армію, суд, тюрми, 
апарат взаємовідносин з ін. краї¬ 
нами. Першою в історії була рабо¬ 
власницька Д. (див. Рабовласниць¬ 
кий лад), виникнення якої сягає 
4—3-го тисячоліття до н. е. Фор¬ 
ми рабовласницької Д. були різно¬ 
манітні: аристократична республі¬ 
ка (Спарта), демократична рес¬ 
публіка (Афіни), рабовласницька 
монархія (Боспорська держава). У 
феод, суспільстві (див. Феодалізм) 
осн. формою держ. правління були 
різноманітні монархії, зокрема у 
сх. слов’ян—князівства. Існували 
й такі форми д-ви, як феод, рес¬ 
публіка (напр., Новгородська фео¬ 
дальна республіка) та ін. Буржуаз¬ 
на держава є продуктом бурж. ре¬ 
волюцій 16—18 ст. в Нідерландах, 
Англії, Франції. Різноманітність 
форм бурж. Д. (демократичні рес¬ 
публіки, конституційні монархії 
тощо) не змінює їхньої експлуата¬ 
торської суті. В. Л. Ленін писав: 
< Форми буржуазних держав над¬ 
звичайно різноманітні, але суть їх 
одна: всі ці держави являють со¬ 
бою так чи інакше, але кінець кін¬ 
цем обов’язково диктатуру 
б у р ж у а з і Ь (Повне зібр. тв., 
т. 33, с. 34). Характерною рисою 
сучас. бурж. Д. є поєднання сили 
монополій з силою державного апа¬ 
рату в єдиний механізм державно- 
монополістичного капіталізму. В 
міру того, як зростають і розвива¬ 
ються суперечності, властиві бурж. 
суспільству, зростає й невдоволен¬ 
ня трудящої і експлуатованої маси 
капіталіст, ладом, зростає число й 
згуртованість пролетарів, загост¬ 
рюється їхня боротьба з експлуата¬ 
торами. В цих умовах буржуазія 
все більше відходить від бурж. 
демократії і вдається до відкри¬ 
тої реакції, виявом чого є встанов¬ 
лення таких політ, режимів, як 
фашистський (див. Фашизм). Дві 
світові війни, розв’язані імперіа¬ 
лістами, характеризують зовн. 
функції бурж. Д., які за імперіа¬ 
лізму мають тенденцію до посилен¬ 

ня мілітаризму й експансії, до 
втручання у внутр. справи ін. 
країн. Ці Д. ведуть підривну діяль¬ 
ність проти країн соціалістичної 
співдружності. Твердження ідео¬ 
логів капіталізму й ревізіоністів, 
нібито в умовах науково-техніч¬ 
ної революції відбувається транс¬ 
формація бурж. Д. в надкласову, 
науково неспроможні й мають на 
меті захист капіталізму, увічнен¬ 
ня капіталістичних сусп. відносин, 
що зжили себе й гальмують со¬ 
ціальний прогрес. 
Соціалістична держава виникає 
в результаті соціалістичної рево¬ 
люції. Прообразом Д. соціалістич¬ 
ного типу була Паризька комуна 
1871, яку К. Маркс характеризу¬ 
вав як уряд робітн. класу, як 
знайдену форму політ, визво¬ 
лення пролетаріату. Радянська 
соціалістична держава, яку 
покликала до життя переможна 
Велика Жовтнева соціалістична 
революція, стала першою в світі 
д-вою диктатури пролетаріату. 
Внаслідок перемоги Великого Жов¬ 
тня створили суверенні нац. д-ви 
раніше пригноблені народи Рос. 
імперії, в т. ч. укр. народ (див. 
Національно-державний устрій 
СРСР). «Великий Жовтень ознаме¬ 
нував корінний поворот і в долі 
українського народу. Ставши на 
шлях соціалістичної революції, ро¬ 
бітники і селяни України при бра¬ 
терській допомозі російського про¬ 
летаріату повалили експлуататор¬ 
ський лад, розгромили буржуазно- 
націоналістичну контрреволюцію, 
вперше в історії створили свою 
державу > [Конституція (Основ¬ 
ний Закон) УРСР. К., 1979, с. 3.]. 
Утворення соціалістичних Д. су¬ 
проводжується зламом апарату 
експлуататорської д-ви й виник¬ 
ненням нових форм організації 
політ, влади трудящих. У Ра¬ 
дах, народжених творчістю рево- 
люц. мас Росії, В. І. Ленін від¬ 
крив найдемократичнішу держ. 
форму диктатури пролетаріату. 
Республіка Рад стала першою по¬ 
літ. формою соціалістичної д-ви 
(див. Ради народних депутатів, 
Радянська влада). Після другої 
світової війни 1939—45, розгрому 
фашизму в Німеччині й Італії та 
мілітаризму в Японії, в результаті 
соціалістичних революцій у ряді 
країн Європи і Азії виникли нові 
форми соціалістичної держави — 
держави народної демократії. Соці¬ 
алізм перетворився на світову 
систему. Історичні, економічні, со¬ 
ціальні та ін. особливості окре¬ 
мих країн, що стають на шлях 
соціалістичного розвитку, зумов¬ 
люють різноманітність форм соці¬ 
алістичної Д. Незалежно від особ¬ 
ливостей кожної країни розвиток 
соціалістичної державності в них 
відбувається на основі заг. законо¬ 
мірностей, що характеризують со¬ 
ціалістичну Д. В перехідний пе¬ 
ріод від капіталізму до соціаліз¬ 
му Д. диктатури пролетаріату ви¬ 
конує різноманітні завдання, що 
зумовлюються самою суттю цьо¬ 
го періоду: придушення опору 
повалених експлуататорських кла¬ 
сів, ліквідація приватної влас¬ 
ності на осн. засоби виробницт¬ 
ва, створення екон. основи со¬ 
ціалізму, формування соціалістич- 

ДЕРЖАВА 
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ної культури, виховання у мас 
соціалістичної свідомості, забезпе¬ 
чення обороноздатності країни. 
Відповідно до цих завдань соціа¬ 
лістична Д. цього періоду здійс¬ 
нює ряд внутр. і зовн. функцій. У 
процесі розвитку соціалізму, роз¬ 
ширення соціальної бази влади ро- 
бітн класу і його союзників соціа¬ 
лістична Д. дедалі більше стає ви¬ 
разником інтересів усього народу. 
З побудовою розвинутого соціа¬ 
лістичного суспільства в СРСР 
диктатура пролетаріату виконала 
свою істор. місію і перестала бути 
необхідною, а Д. диктатури про¬ 
летаріату стала загальнонар. соці¬ 
алістичною Д. На етапі зрілого 
соціалізму рад. Д., керівним яд¬ 
ром якої виступає Комуністична 
партія Радянського Союзу, є гол. 
знаряддям побудови комунізму. 
Осн. напрямом розвитку соціаліс¬ 
тичної державності в розвинутому 
соціалістичному суспільстві є роз¬ 
ширення й поглиблення соціаліс¬ 
тичної демократії. «На практиці, 
в житті,— зазначав Л. І. Брежнєв, 
— наша держава з верху до низу 
управляється при повсякденній 
участі мас. І в цьому — важливе 
джерело динамізму нашого сус¬ 
пільства, стійкості політичної сис¬ 
теми соціалізму» (Ленінським кур¬ 
сом, т. 5. К., 1976, с. 72). Найвища 
мета Рад. д-ви — побудова безкла¬ 
сового комуністичного суспільства, 
в якому дістане розвиток суспіль¬ 
не комуністичне самоврядування 
[Див. Конституція (Основний За¬ 
кон) СРСР. К., 1977, с. 5.]. 
Літ.: Маркс К. і Енгельс Ф. Твори: 
т. 3. Маркс К. і Енгельс Ф. Німецька 
ідеологія; т. 4. Маркс К. і Енгельс Ф. 
Маніфест Комуністичної партії; т. 8. 
Маркс К. Вісімнадцяте брюмера Луї 
Бонапарта; т. 17. Маркс К. Громадян¬ 
ська війна у Франції; т. 21. Енгельс Ф. 
Походження сім'ї, приватної власнос¬ 
ті і держави; Маркс К., Знгельс Ф., 
Ленин В. И. О Парижской Комму- 
не. М., 1971; Ленін В. І. Повне зіб¬ 
рання творів: т. 16. Уроки Комуни; 
т. 33. Держава і революція.— Марк¬ 
сизм про державу; т. 37. Пролетар¬ 
ська революція і ренегат Каутсь- 
кий; т. 39. Про державу; т. 41. Дитяча 
хвороба «лівизни» в комунізмі; Прог¬ 
рама Комуністичної партії Радянсько¬ 
го Союзу. К., 1977; Конституція 
(Основний Закон) Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік. К., 1977; 
Конституція (Основний Закон) Укра¬ 
їнської Радянської Соціалістичної Рес¬ 
публіки. К., 1979; Матеріали XXV 
з’їзду КПРС. К., 1977; Брежнєв Л. І. 
Ленінським курсом, т. 1—6. К., 
1971—78; Государство и демократия 
в период построения развитого социа- 
лизма. М., 1974; История государства 
и права Украинской ССР. К., 1976; 
Политическая организация развитого 
социалистического общества. К., 1976; 
Керимов Л. А. Общая теория государ¬ 
ства и права. М., 1977; Советское го¬ 
сударство в условиях развитого социа¬ 
листического общества. М., 1978. 

В. М. Терлецький. 

•(ДЕРЖАВА І РЕВОЛЮЦІЯ. 
Вчення марксизму про 
державу і завдання 
пролетаріату в ре¬ 
во л ю ц і ї» — класична праця 
В. І. Леніна, в якій комплексно і 
систематизовано викладено марк¬ 
систське вчення про державу і 
соціалістичну революцію. Напи¬ 
сана в серпні — вересні 1917, <Д. 
і р.» збагатила вчення Маркса і 
Енгельса про д-ву новими виснов¬ 

ками, виходячи з нових істор. 
умов у період імперіалізму і про¬ 
летарських революцій, показала 
взаємодію марксистської теорії з 
революц. практикою. В. І. Ленін 
у <Д. і р.» піддав нищівній крити¬ 
ці ревізіоністські перекручення 
марксистської теорії д-ви, викрив 
опортунізм лідерів 2-го Інтернаціо¬ 
налу і дрібнобурж. сутність анар¬ 
хізму. Захист вчення основополож¬ 
ників наукового комунізму про 
д-ву від наскоків міжнар. опорту¬ 
нізму, що В. І. Ленін розглядав як 
безпосереднє завдання своєї пра¬ 
ці, поєднався в«Д. і р.» з революц.- 
практичним роз'ясненням марк¬ 
сист. положень про д-ву напередод¬ 
ні соціалістич. революції. Цим В. І. 
Ленін озброїв більшовицьку пар¬ 
тію ясною перспективою боротьби 
за владу, за розв’язання осн. пи¬ 
тання революції. В книзі розроб¬ 
лено нові теоретичні положення, 
формулювання і висновки щодо 
проблем походження д-ви і права, 
сутності експлуататорської, особ¬ 
ливо буржуазної держави, зако¬ 
номірностей появи, розвитку і зла¬ 
му старої військово-бюрократич¬ 
ної держ. машини, питань теорії 
диктатури пролетаріату й ши¬ 
рокого кола проблем соціалістич¬ 
ної держави і права на першій фа¬ 
зі комунізму і в умовах переходу 
до його другої, вищої фази. Саме 
в цій праці В. І. Ленін підкреслив, 
що марксист лише той, хто поши¬ 
рює визнання боротьби класів до 
визнання диктатури про¬ 
летаріату (Повне зібр. тв., 
т. 33, с. 33). Величезне значення 
має ленінська розробка в «Д. і р.» 
теорії соціалістичної демократії, 
тези про те, що пролетарська де¬ 
мократія є демократією нового, ви¬ 
щого істор. типу, що соціалізм не¬ 
віддільний від демократії, а її роз¬ 
виток становить внутр. закономір¬ 
ність соціалістичної д-ви. В книзі 
обгрунтовано керівну роль Комуні¬ 
стичної партії в системі диктатури 
пролетаріату, в соціалістичному 
будівництві, розкрито класову сут¬ 
ність Рад — майбутніх органів 
держ. влади. <Д. і р.» є могутньою 
зброєю в боротьбі проти антикому¬ 
ністичної, право- і ліворевізіо- 
ністської ідеології, яка прагне 
пристосувати старі антимарксист- 
ські ідеї до сучас. істор. процесів. 
Перше видання <Д. і р.» було здій¬ 
снено рос. мовою 1918; на Україні 
вперше її видано 1919. Книгу (на 
1978) надруковано 32 мовами на¬ 
родів СРСР і 26 іноземними мо¬ 
вами. н. С. Прозорова. 

ДЕРЖАВИ і ПРАВА ІНСТИТУТ 
АН УРСР — науково-дослідна ус- 
танова, провідна в республіці в 
галузі рад. правової науки. Ство¬ 
рений 1969 в Києві на базі одной¬ 
менного Сектора (існував з 1949). 
В ін-ті працює (1978) 6 наук, від¬ 
ділів. Осн. напрями наук, дослід¬ 
жень: розробка проблем рад. держ. 
будівництва і розвитку УРСР як 
складової частини єдиної соціаліс¬ 
тичної д-ви — СРСР; вивчення ле¬ 
нінської теоретичної спадщини з 
цих питань; дослідження проблем 
удосконалення респ. законодавст¬ 
ва та управління нар. г-вом; вив¬ 
чення питань зміцнення соціаліс¬ 
тичної законності та запобігання 
правопорушенням; розробка проб¬ 

лем міжнар.-правової діяльності 
УРСР; критика бурж. і ревізіоніст¬ 
ських концепцій з питань д-ви і 
права. З 1977 ін-т є й гол. устано¬ 
вою в країні з проблем: теоретичні 
основи вдосконалення респ. зако¬ 
нодавства і підготовки Зводу зако¬ 
нів союзної республіки; вдоскона¬ 
лення форм і методів роботи низо¬ 
вої ланки рад. представницьких 
органів та наук, організація праці 
у виконкомах місцевих Рад нар. 
депутатів; правові питання управ¬ 
ління промисловістю республі¬ 
ки та агропром. комплексами. 
Ін-т видає разом з Міністерством 
юстиції УРСР, Прокуратурою та 
Верховним судом УРСР журнал 
«Радянське право» (виходить з 
1958). 
Д ЕРЖ А ВІН Гаврило Романович 
[3(14).VII 1743, с. Кармачі або с. 
Сокури, тепер Лаїшевського р-ну 
Тат. АРСР — 8(20).VII 1816, с. 
Званка, тепер Новгор. обл., похова¬ 
ний у Петербурзі]—рос. поет. Обій¬ 
мав високі держ. посади. Друку¬ 
ватися почав 1773. Твори 80-х рр.— 
«Ода до Феліци», «Вельможа», 
«Володарям та суддям» та ін. 
Героїзм рос. народу оспівав в 
одах «На взяття Ізмаїла» (1791), 
«На перехід альпійських гір» 
(1800) та ін. Автор філос. од, 
ліричних творів, віршованих тра¬ 
гедій, комедій, лібретто опери 
«Добриня» (1804 — про боротьбу 
Київ. Русі з татарами). Автобіогра¬ 
фічні «Записки» (вид. 1859), фі¬ 
лос. і літ.-критичні праці. Приїз¬ 
див на Україну 1813, був у Києві, 
Обухові, Білій Церкві. Почесний 
член Ради Харків, ун-ту. Поезії 
Д. перекладав П. Грабовський. 
Те.: Стихотворения. М.— Л., 1963; 
Алмазна сьгалется гора. М., 1972. 

ДЕРЖАВІН Микола Севастяно- 
вич [3(15).ХІІ 1877, с. Преслав, те¬ 
пер Приморського р-ну Запоріз. 
обл.— 26.11 1953, Ленінград] — 
рад. історик і філолог, акад. АН 
СРСР (з 1931). Член КПРС з 
1945. Н. в сім’ї вчителя. Навчався 
в Петерб. ун-ті (1896—97) і Ніжин¬ 
ському історико-філол. ін-ті (1897 
—1900). Працював на викладаць¬ 
кій і наук, роботі в Ленінграді. Ав¬ 
тор праць з історії слов’ян, істо¬ 
рії і культури Болгарії. Написав 
ряд статей про Т. Г. Шевченка 
(«Тарас Григорович Шевченко», 
1921; «Творчість Т. Г. Шевченка в 
його історичному та ідеологічному 
оточенні», 1932). Нагороджений 2 
орденами Леніна. Держ. премія 
СРСР, 1948. 
Те.: Происхождение русского народа. 
Великорусе кого, украинского, бело- 
русского. М., 1944; Славяне в древ- 
ности. М., 1945; История Болгарин, 
т. 1-4. М.-Л., 1945-48. 

ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА —в 
СРСР система заходів, спрямова- 
них на охорону основ суспільно-по- 
літ. і екон. ладу, територіальної 
недоторканності і незалежності 
рад. соціалістичної держави від 
посягань імперіалістичних розві¬ 
док тощо. Гарантування Д. б. 
згідно з п. 9 ст. 73 Конституції 
СРСР підлягає віданню Союзу РСР 
в особі його найвищих органів держ. 
влади і управління. Рада Мініст¬ 
рів СРСР у межах своїх повнова¬ 
жень вживає заходів щодо гаран¬ 
тування Д. б. (п. 4 ст. 131 Консти- 



До ст Дорогоцінне каміння. Дорогоцінне каміння України. 

1. Берил: звичайний берил (верхні три кристали); аквамарин 
(внизу). 

2. Т о п а з: жовтий; винно-голубий; жовто-бурий; зелений. 

3. Кварц: чорний (моріон); темно-димчастий; димчастий (раух 
топаз); прозорий (гірський кришталь); зростки кристалів моріону 
4. Аметист; янтар; опал; сердолік; агат. 



ГРУНТИ УКРАЇНИ 

Дерново-слабо¬ 
підзолистий 

Дерново-середньо - Дерново-сильнопід - 
підзолистий золистий глеюватий Ясно-сірий Темно-сірий Чорнозем 

Чорнозем глибокий Чорнозем звичайний Чорнозем південний Темно-каштановий Каштановий середньо- Чорнозем 
середньогумуснии 

на лесі 
на лесі на лесі слабосолонцюватий 

на лесі 

Чорнозем 
солонцюватий 

на лесі 
на елювії вапняку на елювії пісковику 

4*-' 

7 

І 
Дерновий малороз- 
винений піщаний 

Дерновий 
розвинений піщаний Лучний Лучно-болотний Болотний Торфово-болотний 

До ст. Грунт. 
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туції СРСР), що здійснюються ор¬ 
ганами Д. б.— Комітетом держав¬ 
ної безпеки (КДБ) Союзу РСР, ко¬ 
мітетами державної безпеки союз¬ 
них республік та їхніми обл. (кра¬ 
йовими) управліннями. КДБ СРСР 
підпорядковано прикордонні вій¬ 
ська. Початок існуванню органів 
Д. б. поклала створена за вка¬ 
зівкою В. І. Леніна Всеросій¬ 
ська Надзвичайна комісія по бо¬ 
ротьбі з контрреволюцією і сабо¬ 
тажем. Органи Д. б. забезпечу¬ 
ють охорону державної таємни¬ 
ці, військової таємниці, вияв¬ 
ляють і знешкоджують ворожу 
агентуру, розслідують справи про 
особливо небезпечні злочини. їхня 
діяльність здійснюється під керів¬ 
ництвом КПРС, на основі Конс¬ 
титуції СРСР, суворого додержан¬ 
ня соціалістичної законності, ши¬ 
рокої підтримки трудящих. 

Р. С. Павловський. 
ДЕРЖАВНА ВАРТА — карально- 
поліцейські органи, створені в 
травні 1918 гетьманським урядом 
Скоропадського для охорони 
бурж.-поміщицького режиму й бо¬ 
ротьби проти революц. руху тру¬ 
дящих України. В Д. в. було зо¬ 
середжено службу розшуку, спря¬ 
мовану гол. чин. проти більшо¬ 
вицького підпілля. Припинила своє 
існування з крахом гетьманщини 
в грудні 1918. 
ДЕРЖАВНА ДУМА в Росії — 
представницька законодавча уста¬ 
нова (1906—17) з обмеженими 
правами, яку створив царський 
уряд під натиском революції 
1905—07 в Росії. Після провалу 
Булигінської думи цар Микола II 
у маніфесті від 17(30).Х 1905 обі¬ 
цяв скликати законодавчу Д. д., 
до виборів у яку будуть допущені 
всі верстви населення. Але закон 
про вибори до Д. д., виданий 
11(24).ХІІ, позбавляв виборчих 
прав більше як половину населен¬ 
ня країни. Законодавчі права Д. д. 
були обмежені. Більшовики закли¬ 
кали маси до бойкоту Державної 
думи, але в умовах спаду револю¬ 
ції він не вдався. До 1-ї Д. д. 
[27.ІУ(10.У) —8(21).VII 1906, од¬ 
на сесія] було обрано 478 депутатів. 
Найчисленнішими були фракції 
кадетів (179) і трудовиків (97). 
С.-д. фракція об’єднувала 18 де¬ 
путатів (див. Соціал-демократич¬ 
ні фракції в Державних думах). 
Укр. бурж.-націоналістичні депу¬ 
тати створили в 1-й Д. д. «Україн¬ 
ську думську громаду», до якої, 
висуваючи на перший план ідею 
нац. єдності і всупереч гострій кла¬ 
совій боротьбі, що точилася на 
Україні, намагалися залучити всіх 
депутатів-українців. Центральним 
у 1-й Д. д. було аграрне питання. 
Під час його обговорення більшість 
сел. депутатів виступила проти 
аграрної політики уряду. Дума не 
виправдала сподівань царизму, і 
маніфестом від 9(22).VII 1906 її 
було розпущено. 
Щоб використати думську трибу¬ 
ну для революц. агітації, більшо¬ 
вики взяли участь у виборах до 
2-ї Д. д. [діяла 20.11 (5.ІІІ) — 
2(15).VI 1907]. Склад її депутатів 
був лівішим, ніж у 1-й. З 518 де¬ 
путатів 65 були соціал-демократа¬ 
ми. Центр, питанням у роботі Д. д. 
залишалось аграрне (див. також 

Столипінська аграрна реформа). 
Після закінчення 1-ї сесії уряд 
розігнав 2-у Д. д., заарештував 
думську с.-д. фракцію. 3(16).VI 
1907 опубліковано новий виборчий 
закон (див. Третьочервневии пе¬ 
реворот 1907), згідно з яким чор¬ 
носотенцям і октябристам у 3-й 
Д. д. [1(14). XI 1907 — 9(22). VI 
1912, п’ять сесій] належала біль¬ 
шість місць. С.-д. фракція об’єд¬ 
нувала 19 депутатів. У думі не 
було однофракційної більшості, 
тому результати голосування в ній 
залежали від партії «центру» — 
октябристів. 
Діяльність 4-ї Д. д. [15(28).XI 
1912 — 6(19).Х 1917, п’ять сесій] 
проходила в умовах нового рево¬ 
люц. піднесення, 1-ї світової вій¬ 
ни й політ, кризи. З заг. кількості 
442 депутатів було 14 соціал-демо¬ 
кратів, у т. ч. 6 більшовиків. Ви¬ 
борча програма більшовиків, роз¬ 
роблена В. І. Леніним, пояснювала 
безнадійність реформ і ставила 
найближчим завданням повален¬ 
ня царизму та завоювання демокра¬ 
тичної республіки (див Більшо¬ 
вицька фракція 4-ї Державної ду¬ 
ми). 27.11(12.111) 1917, під час 
Лютневої буржуазно-демократич¬ 
ної революції 1917, депутати Д. д. 
створили контрреволюц. Тимчасо¬ 
вий комітет Державної думи 
1917, який сформував бурж. Тим¬ 
часовий уряд. 6(19).X у зв’язку 
з підготовкою до виборів в Уста¬ 
новчі збори 4-у Д. д. було розпу¬ 
щено. Після перемоги Великої 
Жовтн. соціалістич. революції дек¬ 
ретом Раднаркому від 18(31 ).ХІІ 
1917 було ліквідовано канцелярії 
Д. д. і Тимчасового комітету. 
Літ.: Ленін В. І. Повне зібрання тво¬ 
рів [Про Державну думу в Росії див. 
предметний покажчик Довідкового то¬ 
му до Повного зібрання творів 
В. І. Леніна]; КПРС в резолю¬ 
ціях і рішеннях з'їздів, конференцій і 
пленумів ЦК, т. 1. К., 1978; Бадаев 
А. Большевики в Государственной ду- 
ме. М., 1954; Калиньїчев Ф. И. Госу- 
дарственная дума в России. Сборник 
документов и материалов. М., 1957; 
Сидельников С. М. Образование и де- 
ятельность первой Государственной 
думьі. М., 1962; Аврех А. Я. Царизм 
и третьеиюньская система. М., 1966; 
Дякин В. С. Русс^ая буржуазия и ца¬ 
ризм в годьі первой мировой войньї 
(1914—1917). Л., 1967; Петровський 
Г. І. Вибрані статті і промови. К., 
1974;Черменский Е. Д. IV Государст- 
венная дума и свержение царизма в 
России. М., 1976. 
ДЕРЖАВНА (ЗАГАЛЬНОНА¬ 
РОДНА) ВЛАСНІСТЬ — спільне 
надбання всього рад. народу, основ¬ 
на форма соціалістичної влас- 
пості. Д. (з.) в. поряд з колгоспно- 
кооперативною становить основу 
екон. системи СРСР. Вона вира¬ 
жає соціалістичні виробничі від¬ 
носини з приводу привласнення 
суспільних засобів вироби. Суб’єк¬ 
том власності є суспільство і в 
його особі загальнонародна д-ва. 
Члени соціалістич. суспільства, 
безпосередні працівники, виступа¬ 
ють, як співвласники засобів ви¬ 
робництва та виготовленого про¬ 
дукту. Згідно з Конституцією 
СРСР (ст. 11) об’єктами Д. (з.) в. 
є земля, її надра, води, ліси, осн. 
засоби виробництва в пром-сті, 
буд-ві і с. г., засоби транспорту 
і зв’язку, банки, майно органі¬ 
зованих д-вою торг, та ін. під¬ 

приємств, осн. міський житл. 
фонд, а також ін. майно, необхід¬ 
не для здійснення завдань д-ви. 
Д. (з.) в., як вища за ступенем зрі¬ 
лості відносин форма власності, є 
разом з тим провідною формою. 
Вона забезпечує всебічний розви¬ 
ток колгоспно-кооперативної влас¬ 
ності, сприяє зближенню її з за¬ 
гальнонародною власністю. 

. В. К. Логвиненко. 
ДЕРЖАВНА НАРАДА, Московсь¬ 
ка нарада 1917 — нарада представ¬ 
ників великої буржуазії, поміщи¬ 
ків, генералітету, верхівки козацт¬ 
ва, меншовиків та есерів, скликана 
Тимчасовим урядом з метою мобі¬ 
лізації контрреволюційних сил для 
розгрому революції. Відбулася 
12—15 (25—28).VIII 1917. ЦК 
РСДРП(б) в резолюції від 6(19). 
VIII 1917 «Про Московську нараду 
12 серпня» викрив Д. н. як змову 
проти народу. В день відкриття 
наради робітники Москви та її око¬ 
лиць оголосили одноденний страйк 
(понад 400 тис. чол.). Страйки та 
мітинги протесту відбулися у Киє¬ 
ві, Харкові, Катеринославі, Вла¬ 
димиру Саратові та ін. містах. 
Після наради контрреволюц. сили 
почали здійснювати свої плани 
(див. Корніловщина), проте їх 
зірвала боротьба трудящих мас. 
Програму Д. н. підтримували укр. 
бурж. націоналісти на чолі з Цент¬ 
ральною радою. 
ДЕРЖАВНА РАДА — 1) Найви¬ 
ща законодорадча установа Росій¬ 
ської імперії. Створено 1(13). І 1810 
за проектом М. М. Сперанського. 
В 1906, у зв’язку зі створенням 
Державної думи, Д. р. дістала за¬ 
конодавчу ініціативу. Ліквідовано 
Д. р. внаслідок Лютневої револю¬ 
ції 1917. 2) У Нідерландах, Люк¬ 
сембурзі — одна з центральних 
держ. установ. 3) У Норвегії, Фін¬ 
ляндії, в частині кантонів Швей¬ 
царії, Китаї — офіційна назва уря¬ 
ду. 4) В ПНР, НДР, СРР — най¬ 
вищий колегіальний орган держ. 
влади, що обирається відповідно 
сеймом, Народною палатою. Ве¬ 
ликими нац. зборами. 
ДЕРЖАВНА РАЙбННА ЕЛЕКТ¬ 
РОСТАНЦІЯ, ДРЕС — теплова 
електростанція, що постачає елект¬ 
ричну енергію об’єктам, розміще¬ 
ним на території певного географіч¬ 
ного району. За планом ГОЕЛРО, 
першими стали до ладу Челябінсь¬ 
ка ДРЕС, Каширська ДРЕС, Ша- 
турська ДРЕС, Штерівська ДРЕС 
та ін. електростанції, заг. потуж¬ 
ність яких становила (1931) 2105 
МВт. З розвитком електроенергети¬ 
ки ДРЕС перетворились на конден¬ 
саційні електростанції, що діють, 
як правило, в складі енергетич¬ 
них систем. В СРСР до найпотуж¬ 
ніших (понад 2000 МВт) станцій 
такого типу належать Заїнська 
ДРЕС, Конаковська ДРЕС, у т. ч. 
на Україні — Бурштинська ДРЕС, 
Ворошиловградська ДРЕС, Вуг- 
легірська ДРЕС, Зміївська ДРЕС, 
Запорізька ДРЕС, Слов'янська 
ДРЕС, Старобешівська ДРЕС, 
Придніпровська ДРЕС, Криво¬ 
різька ДРЕС-2. 
ДЕРЖАВНА ТАЄМНЙЦЯ — ві¬ 
домості державного значення, що 
не підлягають розголошенню. В 
СРСР перелік цих відомостей 
(військ., екон. та зовнішньополіт. 

ДЕРЖАВНА 
ТАЄМНИЦЯ 

20 УРЕ, т. 3. 



306 
ДЕРЖАВНА 
ТОРГІВЛЯ 

характеру) встановлює Рада Мініс¬ 
трів СРСР. Кримінальне законо¬ 
давство (в УРСР — ст. 67, 68 КК 
УРСР) розрізняє розголошення 
Д. т. особою, якій ці відомості до¬ 
вірені, або відомі по служ¬ 
бі, а також втрату документів, що 
містять Д. т., або предметів, відо¬ 
мості про які становлять Д. т. На 
відміну від шпигунства або зради 
Батьківщини ці злочини здебіль¬ 
шого трапляються через необереж¬ 
ність (див. Вина), порушення пра¬ 
вил зберігання документів тощо. 
Розголошення Д. т., що спричини¬ 
ло тяжкі наслідки, карається поз¬ 
бавленням волі строком до 8 років. 
Див. також Військова таємниця. 
ДЕРЖАВНА торгГвля — в 
СРСР провідна й переважаюча 
форма торгівлі, яка базується на 
матеріальних і фінанс. засобах, що 
належать соціалістичній державі. 
Див. Торгівля. 
ДЕРЖАВНЕ видавнйцтво 
ХУДбЖНЬОІ ЛІТЕРАТУРИ 
УРСР, Держлітвидав України — 
див. «Дніпро». 
ДЕРЖАВНЕ політйчне уп- 
РАВЛГННЯ (ДПУ)— орган Ра- 
дянської держави, завданнями 
якого були боротьба з контрреволю¬ 
ційними виступами, бандитизмом і 
шпигунством, охорона кордонів і 
шляхів сполучення, виконання 
спец, доручень Президії ВЦВК, 
РНК тощо. В РРФСР створено 
6. II 1922 замість Всеросійської 
Надзвичайної комісії по боротьбі 
з контрреволюцією і саботажем, 
в УРСР — 22. III 1922 замість Все¬ 
української Надзвичайної комісії 
по боротьбі з контрреволюцією, 
спекуляцією та службовими зло¬ 
чинами. Після утворення СРСР за 
постановою Президії ЦВК СРСР 
від 2.XI 1923 створено об’єднане 
ДПУ (ОДПУ) при РНК СРСР, 
якому були підпорядковані респ. 
ДПУ. Місц. органами ДПУ були 
його відділи при губ., окружних і 
обл. виконкомах; 1930—34 існу¬ 
вали й міжрайонні сектори ДПУ. 
З утворенням 1934 Наркомату 
внутр. справ СРСР ОДПУ було 
перетворено на Гол. управління 
держ. безпеки НКВС СРСР. З 1941 
до 1953 існував Наркомат (1946— 
53 — Міністерство) держ. безпе¬ 
ки ґНКДБ СРСР, МДБ СРСР). В 
195ч створено К-т держ. безпеки 
при Раді Міністрів СРСР (з 1978— 
К-т держ безпеки СРСР) і відпо¬ 
відні респ. к-ти. Див. також Дер¬ 
жавна безпека. 

Л. М. Маймескулов. 
ДЕРЖАВНЕ ПРАВО— сукуп- 
ність правових норм, які закріплю¬ 
ють основи суспільного і держ. 
ладу даної країни. Рад. Д. п.— 
провідна галузь у системі рад. со¬ 
ціалістичного права; сукупність йо¬ 
го норм закріплює основи сусп. і 
держ. ладу та політики СРСР, пов¬ 
новладдя народу, керівну і спря¬ 
мовуючу роль КПРС у суспіль¬ 
стві й д-ві. Осн. джерелом рад. 
Д. п. є Конституція СРСР, конс¬ 
титуції союзних та авт. республік. 
В них визначено гол. норми Д. п.— 
форми сусп. і держ. ладу, демокра¬ 
тичні свободи рад. громадян, їхні 
осн. права і обов’язки, матеріаль¬ 
ні, правові та ін. гарантії цих прав 
і свобод, визначено систему орга¬ 
нів Рад. д-ви, порядок утворення 

їх та компетенцію. Рад. Д. п: 
об’єднує й ін. правові норми, які 
гарантують здійснення сувереніте¬ 
ту народу, держ. суверенітету, су¬ 
веренності націй. До таких, зок¬ 
рема, належать норми виборчо¬ 
го права, що містяться у відповід¬ 
них законодавчих актах (див. За¬ 
кон СРСР про вибори до Верхов¬ 
ної Ради СРСР). Рад. Д. п. розви¬ 
вається відповідно до осн. етапів 
розвитку радянської соціаліс¬ 
тичної держави. Норми Д. п. за¬ 
кріплено й у законах, указах та ін. 
нормативних актах, які містять 
держ.-правові норми або регулю¬ 
ють держ.-правові відносини. Ці 
відносини виникають: між наро- 
дом-сувереном як єдиним цілим, 
як першоджерелом влади та орга¬ 
нами д-ви; між д-вою в цілому та 
її складовими частинами; між ор¬ 
ганами д-ви; між органами д-ви і 
громадянами. Суб’єктами держ.- 
правових відносин в СРСР є ра¬ 
дянський народ, Рад. д-ва в особі 
Союзу Радянських Соціалістич¬ 
них Республік, союзні радянські 
соціалістичні республіки, авто¬ 
номні радянські соціалістичні рес¬ 
публіки, а також автономні облас¬ 
ті, автономні округи, органи рад. 
д-ви (див., зокрема, Ради народ¬ 
них депутатів, Виконавчі та роз¬ 
порядчі органи), громадяни СРСР, 
громадські організації, народні де¬ 
путати, трудові колективи. Рад. 
Д. п. визначає співвідношення між 
усіма правовими актами^ стверд¬ 
жуючи пріоритет закону и забезпе¬ 
чуючи цим здійснення принципу 
єдиної соціалістичної законності. 
До провідних принципів рад. Д. п. 
належать: соціалістичне народо¬ 
владдя; соціалістичний демокра¬ 
тизм; соціалістична законність; де¬ 
мократичний централізм; рівно¬ 
правність і вільний розвиток усіх 
соціалістичних націй і народнос¬ 
тей; соціалістичний інтернаціона¬ 
лізм; непорушний союз робітників, 
селян і інтелігенції, який становить 
соціальну основу Рад. держави; 
соціалістичний гуманізм; всебіч¬ 
ний розвиток соціалістичних форм 
господарства та соціалістичної 
власності. 
Літ.: Конституція (Основний Закон) 
Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік. К., 1977; Конституція 
(Основний Закон) Української Радян¬ 
ської Соціалістичної Республіки. К., 
1979; Брежнєв Л. І. Питання розвитку 
політичної системи радянського сус¬ 
пільства. К. 1978; Советское конститу- 
ционное право. Л., 1975; Политиче- 
ская организация развитого социали- 
стического общества (Правовьіе проб¬ 
леми). К., 1976. А. П. Таранов. 

ДЕРЖАВНИЙ акт на ПРАВО 
КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЕЮ — 
документ, що стверджує і гарантує 
охорону права землекористувача 
(колгоспу, радгоспу, підприємства, 
громад, орг-ції) на користування 
наданою йому земельною ділян 
кою. Постановою Ради Міністрів 
СРСР від 6.III 1975 «Про видачу 
землекористувачам державних ак¬ 
тів на право користування землею» 
встановлено єдину для СРСР фор¬ 
му цього акта. Він складається 
мовою союзної (авт.) республіки 
В акті вказується заг. площа за¬ 
кріпленої в безплатне і безстрокове 
користування даного землекористу¬ 
вача землі, а також мета землекори¬ 

стування. Складовою частиною ак¬ 
та є план землекористування з виз¬ 
наченням зовн. меж зем. ділянки. 
Акт складається в двох примірни¬ 
ках: перший видається землекори¬ 
стувачеві, а другий зберігаєть¬ 
ся в райвиконкомі (міськвиконко¬ 
мі). В Земельному кодексі УРСР 
(ст. 22) встановлено, що землеко¬ 
ристувачі можуть приступати до 
користування зем. ділянками тіль¬ 
ки після визначення землевпоряд¬ 
ними органами заг. меж землекори¬ 
стування в натурі (на місцевості) і 
вручення акта на право користу¬ 
вання землею. і. М. Миронець. 
ДЕРЖАВНИЙ АПАРАТ — сукуп¬ 
ність органів влади, управління, 
суду і прокуратури, за допомогою 
яких держава здійснює свої зав¬ 
дання і виконує свої функції. Ор¬ 
гани, які входять до складу Д. а., 
наділені державновладними пов¬ 
новаженнями: діють від імені д-ви, 
приймають обов’язкові для вико¬ 
нання акти юридичні, можуть зас¬ 
тосовувати заходи держ. примусу. 
Повноваження Д. а., форми і ме¬ 
тоди його діяльності завжди ма¬ 
ють чітко визначений політ, зміст, 
класову спрямованість. Визнача¬ 
льними для системи, структури, 
принципів організації та діяльнос¬ 
ті Д. а. є істор. тип д ви, форма 
правління, державний лад і режим 
політичний. Осн. сила Д. а. будь- 
якої експлуататорської д-ви зосе¬ 
реджена в армії, поліції, суді га 
ін. органах безпосереднього наси¬ 
льства над трудящими. В. І. Ленін 
визначив, що для бурж. держ. ма¬ 
шини найбільш характерні дві уста¬ 
нови: чиновництво і постійна ар¬ 
мія (див. Повне зібр. тв., і. 33, 
с. 28). Для Д. а. імперіалістичних 
д-в характерне його зрощування з 
апаратом монополій і підпорядку¬ 
вання його діяльності інтересам 
монополістич. капіталу (див. Бур¬ 
жуазна держава). Д. а. соціаліс¬ 
тичної держави виражає інтереси 
і волю трудящих. В умовах зрі¬ 
лого соціалізму демократичні за¬ 
сади організації і функціонування 
Д. а. соціалістичної загальнонар. 
д-ви набувають дальшого розвитку 
й поглиблення. Організація і дія¬ 
льність рад. Д. а. будується на ос¬ 
нові ленінських принципів керівної 
і спрямовуючої ролі КПРС, демо¬ 
кратичного централізму, широкої 
участі трудящих у роботі держ. ор¬ 
ганів, соціалістичної законності, 
р.вноправності національностей, 
плановості, обліку і контролю, 
гласності і науковості. Ці принци¬ 
пи мають певну специфіку свого 
прояву стосовно до різних видів ор¬ 
ганів Рад. д-ви: органів влади 
(див. Ради народних депутатів), 
виконавчих та розпорядчих орга¬ 
нів, судових і прокурорських ор¬ 
ганів (див., зокрема, Прокуратура 
СРСР, Судова система) тощо. 
Вдосконалювання Д. а. є, як заз¬ 
начено в ст. 9 Конституції СРСР, 
складовою частиною дальшого роз¬ 
гортання соціалістичної демокра¬ 
тії. Л. П. Юзьков. 
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВНИМ 
ФОНД СРСР (ДАФ СРСР) — 
сукупність усіх належних Рад. 
державі документальних матеріа¬ 
лів, які мають наукове, політ., 
екон., соціальне і культурне зна¬ 
чення, незалежно від часу їхнього 
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походження, техніки, способу від¬ 
творення і місця зберігання. Ство¬ 
рений відповідно до підписаного 
В. І. Леніним 1.УІ 1918 декрету 
РНК РРФСР «Про реорганізацію і 
централізацію архівної справи в 
Російській Соціалістичній Феде¬ 
ративній Радянській Республіці». 
В основу організації ДАФу пок¬ 
ладалися принципи: заг.-нар. влас¬ 
ність на документи архівів, цент¬ 
ралізація зберігання їх залежно від 
конкретних потреб управління нар. 
г-вом, розвитку науки і культури. 
Використання ДАФу підпорядко¬ 
вувалось справі боротьби за зміц¬ 
нення Рад. влади, побудови соціа¬ 
лістичного суспільства. На Украї¬ 
ні Положення про Єдиний ДАФ 
уперше затверджено постановою 
Уряду УРСР від 16. XII 1925. Прин¬ 
ципи організації ДАФу СРСР на¬ 
були дальшого розвитку у відпо¬ 
відних положеннях, затверджених 
Рад. урядом 1941 і 1958. До ДАФу 
входять усі документальні матері¬ 
али як окремих осіб, так і установ, 
орг-цій та підприємств рад. часу і 
дореволюц. періоду. Це — писемні 
пам’ятки історії, права, мистецт¬ 
ва, л-ри і побуту народів СРСР; кі- 
нофотофонодоку менти, ілюстра¬ 
тивні матеріали (плакати, листів¬ 
ки тощо), наук.-тех. документація, 
мікрофотокопії документів та ін. 
матеріали, а також документальні 
матеріали, що зберігаються в ру¬ 
кописних відділах б-к, музеїв, 
наук, установ, архівах АН. До 
ДАФу не входять документи парт, 
і спец, архівів. 
ДАФ перебуває у безпосеред. ві¬ 
данні Гол. архівного управління 
при Раді Міністрів СРСР, якому 
підпорядковано всю мережу держ. 
архівів на тер. Рад. Союзу. 
Документи ДАФу надаються уста¬ 
новам, орг-ціям, підприємствам і 
громадянам СРСР для використан¬ 
ня в інтересах розвитку нар. г-ва, 
науки і культури, для задоволення 
соціально-правових потреб трудя¬ 
щих. О. Г. Мітюков. 
ДЕРЖАВНИЙ банк росГТ — 
центральний банк Росії, засн. 1860. 
Див. Банки. 
ДЕРЖАВНИЙ БАНК СРСР, 
Держбанк СРСР — єдиний емісій¬ 
ний, касовий і розрахунковий центр 
СРСР; банк кредитування нар. 
господарства. Засн. згідно з дек¬ 
ретом РНК та ВЦВК від 4.Х 1921 
як Держбанк РРФСР. У 1923 ре¬ 
організований в Держбанк СРСР. 
Підпорядкований безпосередньо 
Раді Міністрів СРСР. На 1.1 1978 
кількість установ Держбанку 
СРСР становила 4429, установ 
ощадних кас — понад 80 тис. Сис¬ 
тема Держбанку СРСР разом з 
ощадними касами обслуговує 985 
тис. пром., трансп. і буд. підпри¬ 
ємств, радгоспів, колгоспів, підпри¬ 
ємств торгівлі, побутового обслу¬ 
говування та ін., яким відкрито 
понад 4 млн. рахунків, у т. ч. на 
Україні відповідно — 213 тис. і 792 
тис. В Укр. РСР мережа установ 
Держбанку СРСР складається з 
республіканської, 25 обл. та Київ¬ 
ської міської контор, 652 відді¬ 
лень, 11 фабрик механізованого об¬ 
ліку і 4 обчислювальних центрів 
(1978). Держбанк організує й ре¬ 
гулює грошовий обіг у країні, має 
монопольне право випуску на те¬ 

риторії СРСР банківських білетів, 
держ. казначейських білетів та ме¬ 
талевої розмінної монети. Випуск і 
вилучення грошей з обігу здійс¬ 
нюються відповідно до касових 
планів, які складає Держбанк 
СРСР на кожний квартал і затверд¬ 
жує Рада Міністрів СРСР. Най¬ 
важливішими функціями Держбан¬ 
ку є короткострокове й довгостро¬ 
кове кредитування нар. г-ва, дов¬ 
гострокове кредитування й фінан¬ 
сування капітальних вкладень, 
безготівкові розрахунки між со¬ 
ціалістичними підприємствами, орг- 
ціями та установами. Держбанк 
організує роботу ощадних кас. Ра¬ 
зом з Банком для зовнішньої тор¬ 
гівлі СРСР проводить міжнарод¬ 
ні розрахунки, кредитування рад. 
зовнішньої торгівлі, операції з 
іноз. валютою, золотом, встановлює 
курси іноз. валют у карбованцях, 
а також підтримує кореспондентсь¬ 
кі відносини з 1671 банківською 
установою різних країн світу 
(1978). Здійснюючи контроль кар¬ 
бованцем, Держбанк СРСР сприяє 
виконанню нар.-госп. планів, ефек¬ 
тивному й раціональному викорис¬ 
танню осн. фондів і оборотних 
коштів, зміцненню режиму еко¬ 
номії, правильному витрачанню 
фонду заробітної плати, додержан¬ 
ню найважливіших нар.-госп. про¬ 
порцій. О. О. Обозинцев. 

ДЕРЖАВНИЙ борг — загаль¬ 
на сума заборгованості держави за 
непогашені позики й невиплачені 
проценти по них. Розрізняють 
внутр. і зовн. Д. б., капітальний 
(по довгострокових позиках) і по¬ 
точний (погашення кредиту в дано¬ 
му або найближчому бюджетному 
році). В капіталістичних країнах 
Д. б. є засобом покриття бюджетно¬ 
го дефіциту. В СРСР та ін. соці¬ 
алістичних країнах випуск позик 
державних було використано для 
розширення соціалістичного від¬ 
творення та підвищення нар. доб¬ 
робуту. З 1958 випуск держ. по¬ 
зик, що розміщувалися серед насе¬ 
лення, припинено. За рішенням 
XXIV з’їзду КПРС, погашення 
Д. б. по раніше випущених держ. 
позиках розпочато достроково 
(1974) і має бути закінчено до 1990. 
державний департАмент 
— головна зовнішньополіт. уста¬ 
нова США (з 1789). Виконує функ¬ 
ції МЗС. Очолює Д. д. державний 
секретар. 
державний дбговГр ПРО 
ВІДНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ 
і демократичної Австрії 
(1955). Підписаний 15.У 1955 у 
Відні між СРСР, США, Великоб¬ 
ританією і Францією, з одного бо¬ 
ку, та Австрією — з другого. В ре¬ 
зультаті аншлюсу 1938 Австрія 
була захоплена фашист. Німеччи¬ 
ною; визволена в березні — трав¬ 
ні 1945 союзними військами. В ході 
тривалих переговорів зх. д-ви на¬ 
магалися перетворити Австрію на 
плацдарм НА ТО в Центр. Європі. 
Рад.-австр. переговори 12—15.ІУ 
в Москві сприяли справедливому 
розв’язанню австр. проблеми. До¬ 
говір поклав край окупації Авст¬ 
рії військами 4 д-в, відновив суве¬ 
ренітет і незалежність країни в 
кордонах на 1.1 1938, заборонив 
союз Австрії з Німеччиною в будь- 

якій формі, зобов’язав австр. уряд 
забезпечити демократичні свободи 
в країні, заборонив діяльність фа¬ 
шист. орг-цій. Учасники договору 
(набрав чинності 27.VII 1955) зо¬ 
бов’язалися поважати незалежність 
і тер. цілісність Австрії. Окупа¬ 
ційні війська було виведено до 
25.Х 1955. Австр. парламент 26.X 
1955 прийняв конституційний за¬ 
кон про постійний нейтралітет 
Австрії. 
державний знак Якості — 
в СРСР держ. знак, що його прис¬ 
воюють товарам народного спожи¬ 
вання і виробничо-тех. призначен¬ 
ня високої якості. Запроваджений 
постановою ЦК КПРС і Ради Мі¬ 
ністрів СРСР від 4.Х 1965. Став¬ 
лять його безпосередньо на товарі 
або упаковці, тарі й товарно-супро¬ 
відній документації, на ярликах 
і етикетках (незалежно від товар¬ 
ного знака). Дозвіл застосовувати 
Д. 3. я. надається підприємству 
м-вами (відомствами) СРСР на 
підставі рішення держ. атестацій- 
них комісій на строк до 3 років. 
ДЕРЖАВНИЙ капіталізм — 
система економічних заходів та 
форма участі держави в економіці 
країни. Соціально-екон. суть Д. к., 
система його відносин зумовлюють¬ 
ся класовою природою д-ви та спе¬ 
цифікою її економіки. За капіта¬ 
лізму Д. к. виражає систему від¬ 
носин між капіталістичним г-вом і 
бурж. д-вою і проявляється у ви¬ 
гляді підприємницької та регулю¬ 
ючої діяльності д-ви в інтересах 
класу капіталістів або його най- 
впливовіших груп з метою одержан¬ 
ня ними найбільших прибутків і 
проведення в інтересах великого 
капіталу внутр. та зовн. політики. 
Вирішальним елементом Д. к. є 
держ. капіталістична власність, 
яка створюється шляхом націона¬ 
лізації окремих виробництв і на¬ 
віть цілих галузей, а також будів¬ 
ництва нових підприємств за раху¬ 
нок держ. бюджету. З розвитком 
капіталізму змінюються і форми 
держ. втручання в екон. життя. 
В епоху імперіалізму Д. к. набу¬ 
ває форми державно-монополіс¬ 
тичного капіталізму на основі 
зрощування бурж. д-ви з монопо¬ 
лістичним капіталом. 
У країнах, що розвиваються, 
держ. капіталізм є знаряддям 
перебудови госп. структури, що 
склалася в період колоніальної 
або напівколоніальної залежності. 
Базується на мішаній власності 
д-ви і нац. капіталу. Поєднується 
з системою активного втручання 
д-ви в економіку для подолання 
екон. відсталості і створення неза¬ 
лежної нац. економіки. Зростан¬ 
ня держ. сектора залежно від 
політ, орієнтації країни приводить 
до різних екон. і соціальних на¬ 
слідків. У країнах, що обрали не- 
капіталістичний шлях, Д. к. і 
держ. регулювання економіки спря¬ 
мовані проти імперіалістичних мо¬ 
нополій і великої нац. буржуазії^ 
на розвиток продуктивних сил і 
розв’язання невідкладних соці¬ 
альних проблем, на створення 
матеріальних передумов переходу 
в майбутньому на соціалістичний 
шлях розвитку. В країнах капіта¬ 
лістичної орієнтації Д. к. спря¬ 
мований на розвиток бурж. від- 
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носин, приватного підприємництва, 
посилення позицій великої нац. 
буржуазії та імперіалістичних мо¬ 
нополій. Д. к. при всій його супе¬ 
речливості відіграє в житті країн, 
що розвиваються, прогресивну 
роль, об’єктивно виражає антиім¬ 
періалістичні тенденції. 
В умовах диктатури пролетаріа¬ 
ту Д. к.— це сусп.-екон. уклад 
та особливі методи і засоби, що 
виражають систему відносин конт¬ 
ролю й підкорення діяльності до¬ 
пущених пролетарською д-вою ка¬ 
піталістичних підприємств в інте¬ 
ресах успішної боротьби з приват- 
ногосп. капіталом і дрібнобурж. 
стихією; для розвитку великого 
вироби.; прискореного піднесен¬ 
ня продуктивних сил для побудо¬ 
ви соціалізму. В СРСР Д. к. був 
одним з п’яти сусп.-екон. укладів 
перехідного періоду від капіта¬ 
лізму до соціалізму, існував у 
формі концесій іноз. капіталу, 
приватної оренди держ. підпри¬ 
ємств, мішаних т-в торгівлі на ко¬ 
місійних засадах тощо. В еконо¬ 
міці країни посідав незначне міс¬ 
це (див. Нова економічна політи¬ 
ка). В ширшому масштабі був 
використаний в ін. соціалістичних 
країнах, зокрема в НДР, СРР, 
КНДР, СРВ. Г. Н. Кличко. 
ДЕРЖАВНИМ КОМІТЕТ ОБО¬ 
РОНИ (ДКО) —надзвичайний най¬ 
вищий виконавчий орган державної 
влади в СРСР під час Великої 
Вітчизняної війни Радянського 
Союзу 1941—45. Створений ЗО. VI 
1941 спільним рішенням Президії 
Верховної Ради СРСР, ЦК ВКП(б) 
і РНК СРСР з метою швидкої мо¬ 
білізації всіх сил народу для роз¬ 
грому нім.-фашист, загарбників. 
Під керівництвом ДКО було про¬ 
ведено велику роботу по об’єднан¬ 
ню зусиль фронту і тилу, по від¬ 
будові нар. г-ва на визволеній тер. 
ДКО ліквідовано 4.IX 1945. 
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ — в 
СРСР та інших соціалістичних кра¬ 
їнах система контролю держ. орга¬ 
нів за виробничою, господарською, 
фінансовою та іншою діяльністю 
держ., громадських і кооператив¬ 
них орг-цій, підприємстц та уста¬ 
нов. Д. к. є однією з основних 
функцій держ. управління, що 
здійснюється на основі широкого 
залучення трудящих мас. Див. та¬ 
кож Господарський контроль, На¬ 
родний контроль. 
ДЕРЖАВНИЙ ЛАД — організа¬ 
ція держави, що включає її полі¬ 
тичну систему, державний устрій, 
систему держ. органів (напр. Ра¬ 
ди народних депутатів), виборчу 
систему, а також основні положен¬ 
ня щодо взаємовідносин держави 
і особи. 
ДЕРЖАВНИЙ ОБВИНУВАЧ — 
в СРСР прокурор, який підтри¬ 
мує під час судового розгляду кри¬ 
мінальної справи державне обви¬ 
нувачення. Відповідно до ст. 40 
Основ кримінального судочинства 
Союзу РСР і союзних республік 
(в УРСР — ст. 264 КПК УРСР) 
Д. о. може виступати лише про¬ 
курор. Він, підтримуючи обвину¬ 
вачення, керується вимогами зако¬ 
ну і своїм внутр. переконанням, 
яке грунтується на розгляді всіх 
обставин справи. Д. о. бере участь 
у дослідженні судом доказів, дає 

роз’яснення в питаннях, що вини¬ 
кають під час суд. розгляду, по¬ 
дає суду свої міркування з приво¬ 
ду застосування кримінального за¬ 
кону й міри покарання щодо під¬ 
судного. Д. о. може порушити пе¬ 
ред судом питання про захист май¬ 
нових інтересів потерпілого або 
підтримати вже пред’явлений ци¬ 
вільний позов у кримінальній спра¬ 
ві. Д. о. процесуально незалежний 
учасник суд. розгляду. Якщо в ре¬ 
зультаті суд. розгляду прокурор 
прийде до переконання, що дані 
суд. слідства не підтверджують 
пред’явленого підсудному обвину¬ 
вачення, він повинен відмовитись 
від обвинувачення. Ця вимога за¬ 
кону спрямована на зміцнення со¬ 
ціалістичної законності й поси¬ 
лення конституційної гарантії 
права обвинуваченого на захист. 
Див. також Громадський обвину¬ 
вач, Приватне обвинувачення. 

О. Й. Ляхович. 
ДЕРЖАВНИЙ ПЛАНОВИЙ 
КОМІТЕТ СРСР, Держплан 
СРСР — союзно-республіканський 
орган, який здійснює загаль¬ 
но держ. планування екон. і соці¬ 
ального розвитку. СРСР і контроль 
за виконанням народногосп. пла¬ 
нів. Створений за ініціативою 
В. І. Леніна Декретом Ради Народ¬ 
них Комісарів РРФСР від 22.11 
1921 як Державна загальнопланова 
комісія. Діяльність Держплану 
СРСР грунтується на ленінських 
ідеях соціалістичного планування. 
Гол. завдання Держплану СРСР: 
розробка відповідно до Програми 
КПРС, директив з’їздів КПРС, 
рішень ЦК КПРС і Ради Мініст¬ 
рів СРСР планів, що мають бути 
оптимальними, грунтуватися на 
екон. законах соціалізму, сучас. до¬ 
сягненнях і перспективах розвитку 
науки й техніки, результатах наук, 
досліджень екон- і соціальних проб¬ 
лем комуністичного будівництва, 
всебічному вивченню сусп. потреб, 
на правильному поєднанні галузе¬ 
вого і тер. планування, а також 
централізованого планування з 
госп. самостійністю та ініціативою 
підприємств, об’єднань і орг-цій. 
Держплан СРСР у перспективних 
і річних планах має передбачати: 
пропорційний розвиток і невпинне 
піднесення всіх галузей нар. г-ва, 
високі темпи зростання нац. дохо¬ 
ду, підвищення ефективності та 
поліпшення структури сусп. ви¬ 
роби. , удосконалення міжгалузевих 
зв’язків, дальший науково-техніч¬ 
ний прогрес, безперервне зростання 
продуктивності праці, раціональ¬ 
не використання основних фондів 
і виробничих потужностей, мате¬ 
ріальних, трудових, природних і 
фін. ресурсів, підвищення якості 
продукції, раціональне розміщення 
продуктивних сил по тер. країни 
з урахуванням спеціалізації і ко¬ 
оперування вироби., комплексного 
розвитку г-в союзних республік і 
екон. районів. На основі зростан¬ 
ня матеріального вироби, і підви¬ 
щення його ефективності в планах 
передбачається дальше систематич¬ 
не піднесення матеріального і куль¬ 
тур. рівня життя народу. Держ- 
план СРСР готує пропозиції про 
розвиток зовнішніх економічних 
зв'язків СРСР, поліпшення між¬ 
державної спеціалізації й кооперу¬ 

вання вироби., координацію нар.- 
госп. планів СРСР з планами ін¬ 
ших країн — членів РЕВ, а також 
розробляє проекти планів розвитку 
зовнішньої торгівлі і екон. спів¬ 
робітництва з ін. країнами. Держ¬ 
план СРСР здійснює методичне ке¬ 
рівництво роботою з нар.-госп. пла¬ 
нування, готує і здійснює заходи 
щодо вдосконалення планування і 
екон. стимулювання в нар. г-ві, 
широко використовує в плануванні 
балансовий метод, прогресивні тех.- 
екон. норми і нормативи, екон.- 
матем. методи і електронно-обчис¬ 
лювальну техніку. Разом з Акаде¬ 
мією наук СРСР організовує наук, 
дослідження з загальноекон. проб¬ 
лем розвитку народного г-ва. На 
доповнення до завдань держ. пла¬ 
нів, встановлених Радою Міністрів 
СРСР, Держплан СРСР безпосе¬ 
редньо затверджує ряд показни¬ 
ків, зокрема: плани буд.-монтаж¬ 
них і проектно-дослідних робіт, 
баланси і плани розподілу продук¬ 
ції за встановленою номенклату¬ 
рою, завдання щодо зниження 
норм витрат матеріальних ресур¬ 
сів тощо. Здійснюючи контроль за 
виконанням планів екон. і соціаль¬ 
ного розвитку СРСР, виявляє ре¬ 
зерви для дальшого зростання ви¬ 
роби. і підвищення його ефектив¬ 
ності; систематично доповідає Уря¬ 
дові СРСР про хід виконання пла¬ 
нів; розробляє заходи щодо запо¬ 
бігання й усунення диспропорцій у 
розвитку нар. г-ва і вносить від¬ 
повідні пропозиції Раді Міністрів 
СРСР. 
Держплан СРСР створюється в 
складі голови комітету, якого приз¬ 
начає Верховна Рада СРСР, зас¬ 
тупників голови і членів Держпла¬ 
ну СРСР, яких персонально приз¬ 
начає Рада Міністрів СРСР. Коле¬ 
гію Держплану затверджує Рада 
Міністрів СРСР. 
Держплан має галузеві та зведені 
відділи, Гол. обчислювальний 
центр, Державну експертну комі¬ 
сію з вчених і висококваліфікова¬ 
них спеціалістів. При Держплані 
СРСР існують н.-д. ін-ти, Ра¬ 
да по вивченню продуктивних 
сил СРСР, діє Міжвідомча комісія 
з питань застосування нових мето¬ 
дів планування і екон. стимулюван¬ 
ня. Держплан з 1923 видає жур¬ 
нал «Плановое хозяйство». 

П. Я. Розенко. 
ДЕРЖАВНИЙ ПЛАНОВИЙ ко¬ 
мітет УРСР, Держплан УРСР- 
союзно-республіканський орган, 
який здійснює державне плану¬ 
вання екон. і соціального розвит¬ 
ку Української РСР і контроль 
за виконанням народногосп. пла¬ 
нів. Створений 28. IX 1921 як Укр. 
загальнопланова господарська ко¬ 
місія. Підпорядкований Раді Мі¬ 
ністрів УРСР та Держпланові 
СРСР (див. Державний плановий 
комітет СРСР). Держплан УРСР 
згідно з Програмою КПРС, поста¬ 
новами з’їздів КПРС і Компартії 
України, рішеннями ЦК КПРС і 
Ради Міністрів СРСР, ЦК Ком¬ 
партії України і Ради Міністрів 
УРСР, вказівками Держплану 
СРСР розробляє перспективні і 
річні держ. плани екон. і соціаль¬ 
ного розвитку Укр. РСР. Вони за¬ 
безпечують пропорційний розвиток 
нар. г-ва республіки, безперервне 
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зростання й підвищення ефектив¬ 
ності сусп. вироби., високі темпи 
збільшення над. доходу, дальший 
наук.-тех. прогрес, зростання про¬ 
дуктивності праці. Ці плани за¬ 
безпечують також раціональне ви¬ 
користання основних фондів і ви¬ 
робничих потужностей, матеріаль¬ 
них, трудових, природних і фін. 
ресурсів, підвищення якості про¬ 
дукції, спеціалізацію економіки 
УРСР у загальносоюзному розпо¬ 
ділі праці — з метою збільшення 
вкладу в створення матеріально- 
технічної бази комунізму, неухиль¬ 
ного підвищення рівня життя на¬ 
роду. Розробляючи плани, передба¬ 
чає й раціональне розміщення про¬ 
дуктивних сил по тер. республіки 
з урахуванням спеціалізації й ко¬ 
оперування вироби, та комплекс¬ 
ного розвитку г-ва областей і екон. 
районів. 
Держплан УРСР здійснює органі¬ 
зацію і координацію наук, дослід¬ 
жень з найважливіших наук.-тех. 
проблем і робіт щодо впроваджен¬ 
ня досягнень науки і техніки у ви¬ 
роби.; забезпечує методичне керів¬ 
ництво роботою з планування в 
м-вах і відомствах УРСР і плано¬ 
вих комісіях місцевих Рад нар. 
депутатів; готує і здійснює заходи 
щодо вдосконалення планування і 
екон. стимулювання в нар. г-ві 
УРСР. Держплан УРСР широко 
використовує в плануванні балан¬ 
совий метод, прогресивні тех.-екон. 
норми і нормативи, екон.-матем. 
методи й електронно-обчислюваль¬ 
ну техніку. Крім розробки держ. 
планів республіки, які затверджує 
Рада Міністрів УРСР, Держплан 
УРСР безпосередньо затверджує 
ряд завдань щодо пром. вироби., 
капітального будівництва, праці 
тощо. Держплан УРСР здійснює 
контроль за виконанням планів 
економічного й соціального розвит¬ 
ку республіки, виявляє резерви 
для дальшого зростання вироби, 
і підвищення його ефективності, 
розробляє заходи для запобігання 
і усунення диспропорцій у розвит¬ 
ку нар. г-ва і вносить відповідні 
пропозиції Урядові УРСР. 
Держплан УРСР створюється в 
складі голови комітету, якого приз¬ 
начає Верховна Рада УРСР, зас¬ 
тупників голови і членів Держпла- 
ну УРСР, що персонально призна¬ 
чаються Радою Міністрів УРСР. 
Колегія Держплану затверджуєть¬ 
ся Радою Міністрів УРСР. Апа¬ 
рат Держплану УРСР складаєть¬ 
ся з галузевих і зведених відділів. 
Держпланові УРСР підпорядкова¬ 
ний ряд н^д. установ, зокрема, 
Економічний науково-дослідний 
інститут Держплану УРСР. Він 
має Держ. експертну раду з вче¬ 
них і висококваліфікованих спеці¬ 
алістів. При Держплані діє Між¬ 
відомча комісія з питань застосу¬ 
вання нових методів планування і 
економічного стимулювання. Ра¬ 
зом з Академією наук УРСР видає 
журнал «Економіка Радянської 
України». 

П. Я. Розенко. 

ДЕРЖАВНИЙ СЕКРЕТАР — 
одна з найвищих держ. посад у ря¬ 
ді країн Європи і Америки. У 
США — особа, що очолює гол. 
зовнішньополіт. відомство — Дер¬ 
жавний департамент. У Велико¬ 

британії —офіц. титул керівників 
деяких відомств (внутр. справ, обо¬ 
рони та ін.). 
«ДЕРЖАВНИЙ соціалГзм» — 
буржуазно-реформістська концеп¬ 
ція, що ототожнює здійснювані 
бурж. державою соціально-екон. 
заходи з виникненням соціалізму. 
Поширилась у 2-й пол. 19 сі. Осно¬ 
воположником її є нім. економіст 
КтЙ. Родбертус-Ягецов. Прихиль¬ 
никами «Д. с.» виступили представ¬ 
ники катедер-соціалізму, які ви¬ 
знавали «соціалістичним в с я - 
к е удержавлення, навіть бісмар- 
ківське» (Маркс К. і Енгельс Ф. 
Твори, т. 20. с. 273). Певною мі¬ 
рою ідеї « Д. с.» запозичили Ф. Лас- 
саль, а також представники фабі¬ 
анського соціалізму. Втручання ім¬ 
періалістичних д-в в економіку під 
час 1-ї та 2-ї світових воєн сприяло 
значному поширенню ідей «Д. с.». 
В сучас. умовах ідеологи бурж. 
реформізму розширення регулю¬ 
ючої діяльності капіталістичної 
д-ви в усіх сферах сусп. життя ви¬ 
дають за «рух до соціалізму». Але, 
як довели це основоположники 
марксизму-ленінізму, бурж. д-ва є 
виконавчим к-том, знаряддям па¬ 
нуючого класу капіталістів. І саме 
цим визначаються зміст і спрямо¬ 
ваність усіх її соціально-екон. за¬ 
ходів в умовах державно-монопо¬ 
лістичного капіталізму. Анти- 
наук. і апологетичний характер 
«Д. с.» полягає ч протиставленні 
соціальних реформ соціалістичній 
революції, в намаганні його при¬ 
хильників держ. регулюванням 
врятувати капіталізм. 

П. М. Леоненко. 
державний Устрій — тери¬ 
торіальна або національно-терито¬ 
ріальна організація держави. Іс¬ 
нують дві осн. форми Д. у.— феде¬ 
ративна (див. Федерація) й уні¬ 
тарна держава, в складі якої не¬ 
має окремих держ. утворень. Д. у. 
кожної країни зумовлюється її 
сусп. ладом і класовою структу¬ 
рою. Він відбиває правове стано¬ 
вище д-ви в цілому та її складових 
частин, а також взаємовідносини 
між ними. Відповідно до гл. 8 
Конституції СРСР за своїм націо¬ 
нально-державним , устроєм Союз 
Радянських Соціалістичних Рес¬ 
публік — єдина союзна багатонац. 
д-ва, утворена на основі принципу 
соціалістичного федералізму, в ре¬ 
зультаті вільного самовизначення 
націй і добровільного об’єднання 
рівноправних рад. соціалістичних 
республік. Нац.-держ. і адм.-тер. 
устрій УРСР передбачено розділом 
III Конституції УРСР. 
ДЕРЖАВНІ ВИДАТКИ — див. 
Бюджет державний. 
ДЕРЖАВНІ ДОХОДИ — див. 
Бюджет державний. 
ДЕРЖАВНІ ЗБОРИ Угорської 
Народної Республіки — найвищий 
орган державної влади і єдиний 
законодавчий орган УНР. Обира¬ 
ється населенням країни на 5 ро¬ 
ків. 
ДЕРЖАВНІ ЗЛОЧИНИ — за рад. 
кримінальним правом найтяжчі 
злочини, спрямовані проти основ 
суспільного ладу і політики СРСР, 
держ. влади і управління або екон. 
могутності СРСР, а також діяння, 
що завдають шкоди зовн. безпеці 
СРСР. Відповідальність за Д. з. 

передбачено загальносоюзним за¬ 
коном від 25.XII 1958 (в УРСР — 
гл. 1 Особливої частини КК 
УРСР). Д. з. поділяються на осо¬ 
бливо небезпечні та інші Д. з. Особ¬ 
ливо небезпечними Д. з. вважають¬ 
ся діяння, вчинені умисно з анти- 
рад. метою й спрямовані на під¬ 
рив або ослаблення Рад. д-ви, її 
суспільного ладу і політики, тери¬ 
торіальної недоторканності. До зло¬ 
чинів цієї групи належать: зрада 
Батьківщини, шпигунство, теро¬ 
ристичний акт, диверсія, шкід¬ 
ництво, антирад. агітація і пропа¬ 
ганда, пропаганда війни, утворен¬ 
ня антирадянських організацій, 
участь у них, Д. з., вчинені проти 
ін. соціалістичної держави. Інші 
Д. з.— це злочини, що зазіхають 
на основи громад, і держ. безпеки, 
обороноздатність та госп. могут¬ 
ність СРСР. На відміну від особ¬ 
ливо небезпечних інші Д. з. не 
мають антирад. мети. Ці Д. з. по¬ 
діляються на злочини, що порушу¬ 
ють нац. і расову рівноправність; 
завдають шкоди обороноздат¬ 
ності Рад. д-ви (розголошення дер¬ 
жавної таємниці, втрата докумен¬ 
тів, що містять держ. таємницю), 
недоторканності держ. кордонів 
СРСР (незаконний виїзд за кордон 
та незаконний в’їзд в СРСР та ін.); 
основам громад, безпеки (банди¬ 
тизм, порушення правил між- 
нар. польотів); роботі транспор¬ 
ту СРСР (порушення правил без¬ 
пеки руху і експлуатації транс¬ 
порту та ін.); основам госп. могут¬ 
ності Рад. держави (напр., пору¬ 
шення правил про валютні опе¬ 
рації, контрабанда). Передбаче¬ 
но й відповідальність за недоне¬ 
сення про Д. з. та приховуван¬ 
ня їх. За Д. з. закон передба¬ 
чає такі покарання: позбавлення 
волі на строк до 15 років з конфіс¬ 
кацією майна, заслання, виправні 
роботи, за обтяжуючих обставин — 
смертну кару. 
Літ.: Уголовньїй кодекс Украинской 
ССР. Научно-практический коммен- 
тарий. К., 1978; Советское уголовное 
право. Часть особенная. М., 1973. 

В. Б. Бабій. 

ДЕРЖАВНІ КОМІТЕТИ СРСР 
— центральні органи держ. управ¬ 
ління СРСР і союзних республік, 
які здійснюють міжгалузеве управ¬ 
ління і несуть відповідальність за 
стан і розвиток дорученої їм сфери 
управління. Утворюються відпові¬ 
дно Верховною Радою СРСР і Вер¬ 
ховними Радами союзних респуб¬ 
лік для розв’язання певного кола 
питань, що стосуються різних га¬ 
лузей нар. господарства, соціаль- 
но-культур. та адм.-політ, будів¬ 
ництва. Держ. к-ти підпорядковані 
як Верховній Раді, що їх утво¬ 
рила, так і тій Раді Міністрів, ор¬ 
ганами якої вони є. Внаслідок між¬ 
галузевого характеру їхньої діяль¬ 
ності Д. к. наділені повноваження¬ 
ми по здійсненню планово-органі¬ 
заційних, координаційних і конт¬ 
рольних функцій щодо всіх міні¬ 
стерств і відомств спеціальних. 
За Законом СРСР про Раду Мі¬ 
ністрів СРСР, прийнятим Верхов¬ 
ною Радою СРСР 5.VIІ 1978, за¬ 
гальносоюзні Д. к. СРСР здійсню¬ 
ють міжгалузеве управління на 
всій території СРСР безпосередньо 
або через створювані ними органи. 

ДЕРЖАВНІ 
КОМІТЕТИ СРСР 

Загальносоюзні 
державні комітети 
СРСР: 

Державний 
комітет СРСР 
по науці і техніці# 

Державний 
комітет СРСР 
у справах винаходів 
і відкриттів. 

Державний 
комітет СРСР 
по стандартах. 
Державний 
комітет СРСР 
по зовнішніх 
економічних зв’язках. 
Державний 
комітет СРСР 
по гідрометеорології 
і контролю природного 
середовища. 

Державний 
комітет СРСР 
по матеріальних 
резервах. 

Союзно- 
республіканські 
державні 
комітети СРСР: 

Державний 
плановий 
комітет СРСР, 

Державний 
комітет СРСР 
у справах будівництва. 

Державний 
комітет СРСР 
по матеріально- 
технічному постачанню. 

Державний 
комітет СРСР 
по праці і соціальних 
питаннях, 
Державний 
комітет СРСР 
по цінах. 
Державний 
комітет СРСР 
по професійно- 
технічній освіті. 
Державний 
комітет СРСР 
по телебаченню 
і радіомовленню, 

Державний 
комітет СРСР 
по кінематографії, 

Державний 
комітет СРСР 
у справах видавництв, 
поліграфії і книжкової 
торгівлі, 
Державний 
комітет СРСР 
по лісовому 
господарству, 

Комітет державної 
безпеки СРСР? 

Державний 
комітет СРСР 
по виробничо- 
технічному 
забезпеченню 
с ільського 
господарства. 
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ДЕРЖАВНІ 
ПРЕМІЇ СРСР 

Нагрудний знак лауреа¬ 
та Державної премії 
СРСР. 

Нагрудний знак лауре¬ 
ата Державної премії 
УРСР. 

Нагрудний знак лаур 
ата Державної прем 
УРСР імені Т. Г. Ше 
ченка. 

Союзно-респ. Д. к. СРСР здійсню¬ 
ють міжгалузеве управління, а в 
окремих випадках — галузеве уп¬ 
равління, як правило, через від¬ 
повідні держ.к-ти, інші органи со¬ 
юзних республік і управляють без¬ 
посередньо окремими підпри¬ 
ємствами та об’єднаннями, ін. 
орг-ціями і установами, які перебу¬ 
вають у союзному підпорядкуван¬ 
ні. Рада Міністрів СРСР об’єднує 
і спрямовує роботу загальносоюз¬ 
них і союзно-респ. Д. к. СРСР; 
Ради Міністрів союзних респуб¬ 
лік — союзно-респ. і респ. Д. к. 
Положення про Д. к. та їхню струк¬ 
туру затверджують відповідні Ра¬ 
ди Міністрів. Згідно зі ст. 129 
Конституції СРСР (в УРСР — ст. 
116 Конституції УРСР) голови Д. 
к. призначаються відповідними 
Верховними Радами і входять до 
складу уряду. Нормативні акти, 
що видаються Д. к. в межах їхньої 
компетенції, обов’язкові для ви¬ 
конання всіма міністерствами і ві¬ 
домствами, установами, орг-ціями 
й підприємствами. Див. таблиці 
переліку Д. к. СРСР. 
ДЕРЖАВНІ ПРЙМІТ СРСР—на¬ 
городи від імені Рад. держави за 
видатні творчі досягнення в певній 
галузі діяльності, а також за ви¬ 
датні досягнення, що їх здобуто в 
соціалістичному змаганні. Д. п. 
СРСР засновано постановою ЦК 
КПРС і Ради Міністрів СРСР від 
9.IX 1966; діє Положення, затверд¬ 
жене постановою ЦК КПРС і Ра¬ 
ди Міністрів СРСР 17.11 1967 з 
наступними доповненнями. Щоро¬ 
ку присуджують до 50 Д. п. СРСР 
у галузі науки й техніки, до 10 — 
в галузі л-ри, мистецтва й архітек¬ 
тури і до 10 — за визначні досяг¬ 
нення в соцзмаганні (з 1974). В 
1970 додатково засновано одну Д. 
п. СРСР за твори л-ри й мистецтва 
для дітей і чотири — за створення 
підручників для вищих, середніх 
спец, і середніх навчальних зак¬ 
ладів. Д. п. СРСР присуджують 
К-т по Ленінських і Держ. преміях 

галузі науки і техніки при Раді 
іністрів СРСР і К-т по Ленінсь¬ 

ких і Держ. преміях у галузі л-ри, 
мистецтва й архітектури при Раді 
Міністрів СРСР. Розмір премії — 
5 тис. крб. кожна. Особам, яким 
присуджено Д. п. СРСР, присвою¬ 
ють звання <Лауреат Державної 
премії СРСР», вручають Диплом і 
Почесний знак, на якому зазначе¬ 
но рік присудження премії. По¬ 
станови про присудження Д. п. 
СРСР публікуються до Жовтневих 
свят. 
ДЕРЖАВНІ ПРЕМІЇ УРСР —що¬ 
річні нагороди республіки за ви¬ 
датні досягнення в певній галузі ді¬ 
яльності. Існують Д. п. УРСР: у 
галузі науки і техніки; для передо¬ 
виків соціалістичного змагання за 
видатні досягнення у праці; іме¬ 
ні Т. Г. Шевченка в галузі л-ри, 
журналістики, мистецтва і архі¬ 
тектури. Д. п. УРСР у галу¬ 
зі науки і техніки зас¬ 
новано постановою ЦК Компартії 
України і Ради Міністрів УРСР 
від 23.IV 1969. Присуджуються за 
видатні наук, роботи, глибокі теор. 
дослідження з питань марксистсь¬ 
ко-ленінської науки, держ. і госп. 
будівництва, за створення і впро¬ 
вадження в нар. г-во ефективної 

техніки і прогресивних матеріалів, 
за впровадження передового вироб¬ 
ничого досвіду. Щороку присуд¬ 
жуються 17 таких Д. п., з яких 
дві, починаючи з 1972,— за ство¬ 
рення підручників для вищих, се¬ 
редніх спец, і середніх навчальних 
закладів. Присудження їх покла¬ 
дено на К-т по Д. п. УРСР у галузі 
науки і техніки при Раді Міністрів 
УРСР. Постанови про присуджен¬ 
ня публікуються 25.XII — до дня 
проголошення Рад. влади на Укра¬ 
їні. Д. п. УРСР для пере¬ 
довиків соціалістич¬ 
ного змагання за ви¬ 
датні досягнення у 
праці засновано постановами 
ЦК Компартії України і Ради Мі¬ 
ністрів УРСР від 26.III 1974 і 
13.VIII 1974. Встановлено дві (з 
1977 — чотири) цих Д. п. УРСР. 
Постанови про присудження їх 
щороку приймаються за підсумка¬ 
ми соціалістичного змагання попе¬ 
реднього року й оголошуються до 
1.У — дня Міжнар. солідарності 
трудящих. Д. п. за видатні досяг¬ 
нення у праці присуджуються 
спільно президіями К-ту по Д. п. 
УРСР у галузі науки і техніки та 
Укрпрофради. 
Особам, удостоєним Д. п. в галу¬ 
зі науки і техніки та за видатні 
досягнення у праці, присвоюється 
звання < Лауреат Державної премії 
Української РСР», вручаються 
Диплом і Почесний знак. 
Д. п. УРСР імені Т. Г. 
Шевченка. Постановою ЦК 
Компартії України і Ради Мініст¬ 
рів УРСР від 23.IV 1969 респ. пре¬ 
мії ім. Т. Г. Шевченка (існували з 
20. V 1961) та респ. держ. премії 
по архітектурі (існували з 6.II 1968) 
перетворено на Д. п. імені Т. Г. 
Шевченка. Встановлено 8 премій за 
високоідейні й високохудожні тво¬ 
ри в галузі л-ри, журналістики, об¬ 
разотворчого мистецтва, театру, 
кіно, архітектури й виконавської 
діяльності, що здобули широке 
громад, визнання. Присудження їх 
покладено на К-т по Д. п. УРСР 
імені Т. Г. Шевченка, який публі¬ 
кує свої рішення щороку до 9.III— 
дня народження Т. Г. Шевченка. 
Особам, які їх удостоєні, присво¬ 
юється звання < Лауреат Держав¬ 
ної премії Української РСР імені 
Т. Г. Шевченка», вручаються Ди¬ 
плом і Почесний знак. Рішення 
к-тів про присудження Д. п. УРСР 
затверджується ЦК Компартії Ук¬ 
раїни і Радою Міністрів УРСР. 
Розмір Д. п. УРСР — 2500 крб. 
кожна. Всього (за станом на 1978) 
лауреатами Д. п. УРСР у галузі 
науки і техніки є понад 700 чол.; 
за видатні досягнення у праці — 
понад 60 чол.; імені Т. Г. Шевчен¬ 
ка — понад 140 чоловік. 

М. Ф. Селів он. 

ДЕРЖАВНІ СЕЛЯНИ — стан се- 
лян у Росії та на Україні 18—19 
ст., які за користування землею 
сплачували державі феод, рен¬ 
ту і вважалися особисто вільними. 
Стан Д. с. було оформлено указа¬ 
ми Петра І з ще не покріпачених 
селян (чорносошні селяни, полов¬ 
ники, однодвірці, селяни нерос. на¬ 
родностей Поволжя і Приуралля, 
рангові селяни, посполиті селяни 
та ін.). Пізніше до Д. с. було зара¬ 

ховано кол. економічних селян і 
селян територій, возз’єднаних з 
Росією в кін. 18 ст., колоністів, 
які оселялися на держ. землях, 
зокрема на Пд. Україні, кол. крі¬ 
паків конфіскованих польс. маєт¬ 
ків тощо. На 1858 в Рос. д-ві налі¬ 
чувалося 9 345 342 Д. с. чол. статі 
(45,2% землеробського населення 
Європ. Росії). 

• Осн. маса Д. с. сплачувала д-ві 
грошовий оброк. На тер. Правобе¬ 
режної України, Білорусії та При¬ 
балтики держ. маєтки здавалися в 
оренду поміщикам-посесорам; Д. с. 
тут відбували переважно панщину, 
і їх становище мало чим відрізня¬ 
лося від кріпацького. Дворяни сис¬ 
тематично присвоювали держ. зем¬ 
лі і прагнули перетворити Д. с. на 
кріпаків (див. Генеральне межу¬ 
вання). Зростало обезземелення 
Д. с. На поч. 40-х рр. 19 ст. 325 тис. 
душ чол. статі не мали наділу 
або користувалися лише городами 
(див. Халупники, Комірники, Бо- 
билі, Городники). Посилення гноб¬ 
лення і сваволі з боку царських 
урядовців і поміщиків-посесорів 
викликало заворушення серед Д. с. 
(напр., виступ приписних селян 
Луганського ливарного заводу 
1822, <холерні бунти*). Загострен¬ 
ня антифеод. боротьби змусило 
царський уряд провести реформу 
управління Д. с. 1837—41, яка, 
проте, не внесла докорінних змін 
у їхнє становище. Феод, гноблен¬ 
ня Д. с. викликало зростання сел. 
руху (див. <Картопляні бунти*). 
Указом від 16(28).VIII 1863 Д. с. 
зх. губерній, у т. ч. Правобережної 
України, було переведено в розряд 
селян-власників, які мали вноси¬ 
ти викупні платежі протягом 49 
років. Згідно з указом 1866 за всі¬ 
ма групами Д. с. було закріплено 
за сплату оброку зем. наділи в без¬ 
строкове користування. В 1885 Д. 
с. Росії, за винятком Закавказзя 
й Сибіру, в обов’язковому по¬ 
рядку було переведено на викуп 
(мали сплачувати його протягом 
44 років). 
Літ.: Дружинин Н. М. Государствен- 
ньіе крестьяне и реформа П. Д. Кисе¬ 
лева, т. 1-2. М.-Л., 1946-58; 
Історія селянства Української РСР, 
т. 1. К., 1967. 

ДЕРЖАВНІ трудові РЕЗЕР¬ 
ВИ — в СРСР система організова¬ 
ної підготовки та розподілу мо¬ 
лодих кваліфікованих робітників. 
Указ Президії Верховної Ради 
СРСР про Д. т. р. прийнято 1940. 
Було створено три типи навч. 
закладів: ремісничі училища, за¬ 
лізничні училища, школи фабрич¬ 
но-заводського навчання. Д-ва взя¬ 
ла на себе повне матеріальне утри¬ 
мання всіх учнів. У зв’язку з пос¬ 
туповим переходом в СРСР до за¬ 
гальної серед, освіти, в системі 
Д. т. р. з 1954 почали створювати 
технічні училища для молоді, яка 
закінчила серед, загальноосв. шко¬ 
ли. Училища і школи Д. т. р. готу¬ 
вали робітників приблизно 700 про¬ 
фесій. У 1959 всі навч. заклади, 
що входили в систему Д. т. р.*, 
перетворено на профес.-тех. уч-ща 
(див. Професійно-технічні на¬ 
вчальні заклади). В тому ж ро¬ 
ці навч. заклади Д. т. р. передано 
у відання союзних республік, а 
Гол. управління труд, резервів при 
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РМ СРСР перетворено на Держ. 
к-т РМ СРСР по профес.-тех. осві¬ 
ті (з 1978—Держ. к-т СРСР з проф.- 
тех. освіти). Див. Професійно- 
технічна освіта. 
ДЕРЖАВНО-КОЛГбСПНІ ОБ'¬ 
ЄДНАННЯ — господарські си¬ 
стеми, які створюються на пайо¬ 
вих умовах колгоспами, держ. під¬ 
приємствами і госп. орг-ціями для 
виробництва та переробки с.-г. 
продукції, виготовлення буд. мате¬ 
ріалів, для будівництва, виробни¬ 
чого і культурно-побутового обслу¬ 
говування с. г. і населення. 
Правовий статус Д.-к.о. 
залежить від мети, характеру і об¬ 
сягу об'єднуваної діяльності. При 
об'єднанні всієї діяльності гос¬ 
подарств, що входять до складу 
Д.-к. о., утворюється складна госп. 
орг-ція — виробниче об’єднання в 
с. г., що діє на підставі «Положен¬ 
ня про виробниче об'єднання в 
сільському господарстві», затверд¬ 
женого постановою Ради Мініст¬ 
рів СРСР від 7.XII 1978. При 
об'єднанні лише окремих напрямів 
виробничої діяльності господарств- 
учасників утворюється єдина госп. 
орг-ція — міжгосподарське під¬ 
приємство, що діє на підставі від¬ 
повідного положення про міжгос¬ 
подарські підприємства з даного 
виду діяльності. Такі положення 
затверджують уряди союзних рес¬ 
публік за погодженням з М-вом 
с. г. СРСР. Якщо об'єднання тим¬ 
часове і має на меті створення не¬ 
виробничих об'єктів заг. користу¬ 
вання, воно не утворює відособле¬ 
ної госп. орг-ції, діє на підставі 
договору про сумісну діяльність, 
що його укладають господарства- 
учасники. Порядок укладення та¬ 
кого договору, права і обов’язки 
його учасників визначаються Ци¬ 
вільними кодексами союзних рес¬ 
публік (в УРСР — глава 38 ЦивК 
УРСР). 
Прибуток, одержуваний Д.-к. о., за 
винятком внесків до держ. бюдже¬ 
ту, належить господарствам-уча- 
сникам і спрямовується на даль¬ 
ший розвиток вироби., створення 
фондів стимулювання, погашен¬ 
ня кредитів Держбанку СРСР і 
використовується для розподілу 
між учасниками кооперації. Най¬ 
поширенішою формою Д. -к. о. в 
УРСР є колг.-радгоспні об’єднан¬ 
ня. Практика їхньої діяльності 
свідчить про високу ефективність 
об'єднання колг. і держ. коштів у 
межах єдиного орг.-госп. комплек¬ 
су. Це сприяє як поліпшенню ви¬ 
робничих показників, так і розв’я¬ 
занню ряду соціально-екон. проб¬ 
лем комуністичного будівництва; 
поступовому зближенню двох форм 
соціалістичної власності — загаль¬ 
нонародної й колг.-кооп., перетво¬ 
ренню с.-г. праці на різновид інду¬ 
стріальної, усуненню істотних від¬ 
мінностей між містом і селом. 
Ю. П. Лебединський, Г. В. Пронська. 

ДЕРЖАВНО- МОНОПОЛІСТЙЧ 
НИЙ КАПІТАЛГЗМ — комплекс 
властивих імперіалізмові внут¬ 
рішньо- і міждержавних еконо¬ 
мічних, соціальних і політич¬ 
них відносин, що характеризують¬ 
ся з'єднанням сили монополій з 
силою держави в єдиний механізм, 
який забезпечує інтереси монопо¬ 
лістичного капіталу. Наук, ана¬ 

ліз Д.-м. к. дав В. 1. Ленін, йому 
ж належить і сам термін «держав¬ 
но-монополістичний капіталізм». 
Ленінська теорія імперіалізму, 
його останнього ступеня — Д.-м. к. 
набула дальшого розвитку в доку¬ 
ментах КПРС, братніх партій, сві¬ 
тового комуністичного руху. Вона 
відіграє важливу роль у розробці 
комуністичними партіями страте¬ 
гії і тактики класової боротьби. 
Д.-м. к. включає безпосереднє 
втручання бурж. д-ви в процес ка¬ 
піталістичного відтворення, одер- 
жавлення ряду галузей г-ва, різні 
засоби й форми прямого й непрямо¬ 
го держ.-монополістичного рєгу-' 
лювання економіки. Він спрямо¬ 
ваний на збагачення монополій, 
придушення робітн. і демократич¬ 
ного рухів та нац.-визвольної боро¬ 
тьби, розвиток мілітаризму й роз¬ 
в’язування агресивних воєн, мобі¬ 
лізацію і використання екон., во- 
єнно-політ. та ідеологічних ресур¬ 
сів імперіалізму проти соціалістич. 
системи, на захист капіталістич¬ 
ного ладу від наростаючого світо¬ 
вого революц. процесу. Об’єктив¬ 
ною основою виникнення й розвит¬ 
ку Д.-м. к. є процес усуспільнення 
вироби., прискорюваний науково- 
технічною революцією, поглиблен¬ 
ня й загострення осн. суперечнос¬ 
ті капіталізму — суперечності між 
сусп. характером вироби, і приват¬ 
нокапіталістичною формою при¬ 
власнення. На розвиток Д.-м. к. 
мають вплив політ, фактори, по¬ 
роджені загальною кризою капі¬ 
талізму, мілітаризація і війни, 
змагання з світовою системою со¬ 
ціалізму тощо. Розвиток Д.-м. к. 
не є поступальним і рівномірним, 
його форми в різних країнах при 
наявності заг. тенденцій і законо¬ 
мірностей не ідентичні. Елементи 
Д.-м. к. зародилися на рубежі 19— 
20 ст., в ході концентрації вироб¬ 
ництва та капіталу і зростаючого 
на цій основі панування монополій. 
У своєму розвитку він пройшов 
ряд етапів. Перший — від почат¬ 
ку 1-ї світової війни (1914—18) до 
30-х рр. 20 ст.; другий — від 
початку світової екон. кризи 1929 
—33 до кінця 2-ї світової війни 
(1939—45); третій — після 2-ї сві¬ 
тової війни до Середини 50-х рр. і 
сучас. етап — з 2-ї пол. 50-х рр. 
Розвиток Д.-м. к. не змінює при¬ 
роди імперіалізму, але вносить но¬ 
ві елементи в механізм функціо¬ 
нування капіталістичної економі¬ 
ки. Спочатку держ. регулювання 
г-ва здійснювалося лише в рамках 
забезпечення воєнно-екон. потен¬ 
ціалу країни; пізніше стала роз¬ 
роблятися антикризова політика, 
почалися спроби стримування рин¬ 
кової стихії; потім центр ваги було 
перенесено на політику економіч¬ 
ного зростання, на прогнозування 
та довгочасне програмування еко¬ 
номіки. Сила д-ви, об'єднана з си¬ 
лою монополій, усе ширше й без¬ 
посередніше бере участь в експлу¬ 
атації робітн. класу, широких нар. 
мас. 
Осн. формами втручання бурж. 
д-ви в економіку є одержавлення, 
перш за все встановлення держ. 
власності шляхом бурж. націона¬ 
лізації приватнокапіталістичних 
підприємств і будівництва нових 
за рахунок держ. капіталовкла¬ 

день, та регулювання економіки за 
допомогою держ. бюджету, кредит- 
но-грош. політики тощо. На сучас. 
етапі частка держ. власності, напр., 
в економіці Японії становить 
35%, Франції — 6л. 40%. Зрос¬ 
тає роль д-ви у створенні гаранто¬ 
ваного ринку для монополій, у на¬ 
громадженні капіталу. В розвину¬ 
тих капіталістичних країнах д-ва 
купує до 1/4 кінцевого суспільного 
продукту, фінансує від 1/4 до 
1/2 усіх капіталовкладень, від 1/3 
до 2/3 всіх затрат на н.-д. та дос¬ 
лідно-конструкторські роботи. Че¬ 
рез держ. фінанси перерозподіля¬ 
ється значна частина національно¬ 
го доходу. В 1975 частка всіх держ. 
витрат в нац. доході становила: у 
СІЛА — 35% , Великобританії — 
37,4, Франції — 36,8, ФРН — 36,9, 
Японії — 20,7, Італії — 35,5%. 
Важливими підоймами регулюван¬ 
ня діяльності приватних компа¬ 
ній є податкова та кредитна (у т. ч. 
дефіцитного фінансування) полі¬ 
тика, система прискореної амор¬ 
тизації. Інтернаціоналізація госп. 
життя капіталістичних країн, супе¬ 
речність між зростанням усуспіль¬ 
нення вироби, у світовому масшта¬ 
бі та вузькими рамками нац. д-в, 
боротьба проти світового соціаліз¬ 
му і нац.-визвольного руху викли¬ 
кали розвиток міжнар. форм Д.-м. 
к., намагання узгоджувати політи¬ 
ку капіталістичних д-в у рамках 
міждерж. угод, орг-цій і союзів 
(Генеральна угода про тарифи і 
торгівлю. Міжнародний валют¬ 
ний фонд, Міжнародний банк ре¬ 
конструкції і розвитку та ін.). 
Вищим ступенем розвитку Д.-м. к. 
на міжнар. арені є імперіалістич. 
інтеграція економічна. Розвиток 
Д.-м. к., прискорюючи усуспільнен¬ 
ня вироби., поглиблює осн. супереч¬ 
ність капіталізму. Він не спромож¬ 
ний стримати стихійні сили капі¬ 
талістичного ринку, подолати су¬ 
перечність між трансконтиненталь¬ 
ними й багатонац. корпораціями 
та нац. г-вом, анархію виробницт¬ 
ва, економічні кризи, безробіття, 
інфляцію, забезпечити планомір¬ 
не управління процесом вироби, в 
інтересах усього суспільства. По¬ 
роджуючи реакцію в усіх сферах 
життя, Д.-м. к. призводить до за¬ 
гострення всіх суперечностей капі¬ 
талізму; спричинює наростання 
класової боротьби трудящих, 
спрямованої не лише проти окре¬ 
мих монополій, а й проти д-ви як 
сргану монополістичної буржуа¬ 
зії, на перехід держ. влади до рук 
робітничого класу і його союзни¬ 
ків. Д.-м. к. всупереч бурж., ре¬ 
формістським і ревізіоністським 
концепціям (див. «Індустріальне 
суспільство», <Постіндустріаль- 
не суспільство», «Загального доб¬ 
робуту держава» та ін.) не транс¬ 
формується в соціалізм. Він ство¬ 
рює лише матеріальні передумови 
соціалізму, доводячи усуспільнен¬ 
ня вироби, до максимуму, можли¬ 
вого за капіталізму. Д.-м. к. 
«є той щабель історичної драбйни, 
між яким (щаблем) і щаблем,. що 
називається соціалізмом, нія¬ 
ких проміжних щаб¬ 
лів нема» (Ленін В. І. Повне 
зібр. тв., т. 34, с. 182). Істор. роз¬ 
виток людства дедалі переконливі¬ 
ше доводить неминучість соціаліс- 

ДЕРЖАВНО 
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НИЙ КАПІТАЛІЗМ 
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ДЕРЖИДЕРЕВО 

Держидерево звичай¬ 
не. Квітуча гілка. 

Дерихвіст степовий. 

Деркач. 

тичної революції і через неї перет¬ 
ворення Д.-м. к. на соціалізм. 
Літ.: Политическая зкономия совре- 
менного монополитического капитализ- 
ма, т. 1—2. М., 1975; Государственно- 
монополистический капитализм. 06- 
щие чертьі и особенности. М., 1975; 
Ленинская теория империализма и 
современность. М., 1977; Шубин В. А. 
Политическая система государствен- 
но-монополистического капитализма и 
ее кризис. Л., 1978; Мочерньїй С. В. 
Современньїй государственно-монопо- 
листический капитализм. К., 1978. 

В. М. Мазур. 

ДЕРЖИДЕРЕВО (Ра!іиги$) — рід 
рослин родини крушинових. Ду¬ 
же розгалужені кущі вис. до 3 м. 
Листки чергові з метаморфізова- 
ними в колючки прилистками. 
Квітки дрібні, жовтувато-золотис¬ 
ті, зібрані в грона. Плоди сухі з 
округлим шкірястим крилом. 6 ви¬ 
дів, пошир, у Пд. Європі, Перед, і 
Серед. Азії. В СРСР (на Кавка¬ 
зі, в Криму, Серед. Азії) — один 
вид — Д. звичайне (Р. зріпа- 
сЬгізії, Р. аспіеаіиз). Росте на су¬ 
хих кам’янистих схилах гір, до 
1500 м над р. м. Використовується 
для створення живоплотів та зак¬ 
ріплення грунту. 
ДЕРЖЙНСЬКА Ксенія Георгіїв¬ 
на [25.1 (6.И) 1889, Київ — 9.VI 
1951, Москва] — російська рад. 
співачка (сопрано), нар. арт. СРСР 
(з 1937). Закінчила гімназію в Ки¬ 
єві. Співу навчалася приватно в 
Петербурзі та Берліні. В 1915—48 
— солістка Великого театру, в 
1947—51 — професор Моск. кон¬ 
серваторії. В 1918—19 виступала в 
Київ, оперному театрі. Партії; 
Ярославна («Князь Ігор» Бороді¬ 
на), Ліза, Марія («Пікова дама», 
«Мазепа» Чайковського), Аїда 
(однойменна опера Верді) та ін. 
Нагороджена орденами Леніна і 
Трудового Червоного Прапора. 
Держ. премія СРСР, 1943. 
ДЕРЖПЛАН СРСР — див. Дер- 
жавний плановий комітет СРСР. 
ДЕРЖПЛАН УРСР — див. Дер- 
жавний плановий комітет УРСР. 
ДЕРЖФІЛЬМОФбНД СРСР, 
Всесоюзний державний фонд кіно¬ 
фільмів — організований 1948 на 
базі фільмосховища кінопрокату. 
В Д. зібрано негативи і позитиви 
вітчизн. і багатьох зарубіжних ху- 
дож. та науково-популярних філь¬ 
мів (хронікально-документальні 
та хронікальні фільми зберігаю¬ 
ться в Центр, держ. архіві кінофо- 
тодокументів). Д. має найбільшу в 
світі колекцію фільмів і документа- 
тації до них (сценарії, монтажні 
листи та ін. архівні матеріали). Д. 
відновлює фільми, видає довідко¬ 
ву л-ру, здійснює обмін фільмами 
з зарубіжними країнами. На Украї¬ 
ні з 1934 діє Центр, держ. архів 
кінофотофонодокументів УРСР, у 
якому зберігається кіноперіодика, 
документальні, хронікально-доку¬ 
ментальні та науково-популярні 
фільми, а також продукція телеві¬ 
зійних студій України, видається 
довідкова л-ра. 
дериваційна гідроелект¬ 
ростанція — гідроелектрична 
станція, де напір води створюється 
дериваційним (підвідним) водо¬ 
водом. Осн. споруди Д. г.; гребля 
(є й безгребельні електростанції); 
відстійники, де очищують воду; 
турбінні трубопроводи, якими без¬ 

посередньо підводять воду до гід¬ 
ротурбіну підвідні й відвідні де¬ 
риваційні водоводи (див. Дери¬ 
вація:); будинок ГЕС. На Д. г. 
з безнапірною деривацією є напір¬ 
ний басейн, за допомогою якого ре¬ 
гулюють надходження води до 
гідротурбін. В СРСР ГЕС такого 
типу збудовано на р. Інгурі (Груз. 
РСР). На Д. г. з напірною дерива¬ 
цією (мал.) похил водоводів дещо 
більший, ніж на безнапірних; зрів- 
нювальні резервуари дають змогу 
запобігати гідравлічним ударам. 

Дериваційна гідроелектростанція з на' 
пірною деривацією: 1 — гребля; 2 — 
дериваційний напірний водовід; З — 
зрівнювальний резервуар; 4 — тур¬ 
бінний трубопровід; 5 — будинок 
ГЕС. 

На Україні Д. г. такого типу є 
Теребле-Ріцька ГЕС. До Д. г. ком¬ 
бінованого типу (з високою греб¬ 
лею і водосховищем) належить, на¬ 
приклад, Корсунь-Шевченківська 
ГЕС. КкдД. г. 0,7—0,9. Деривацій¬ 
ні ГЕС будують звичайно на гірсь¬ 
ких річках із значним падінням їх¬ 
нього рівня, рідше — в місцях 
завороту рівнинних річок. 
ДЕРИВАЦІЯ (лат. сіегіуаііо — від¬ 
ведення, утворення) — 1) Підве¬ 
дення води з водойми до гідроелек¬ 
тростанцій та інших об’єктів, а 
також відведення її з них. Розріз¬ 
няють Д. напірну (трубопровода¬ 
ми, напірними тунелями) та без¬ 
напірну (каналами, безнапірни¬ 
ми тунелями, лотоками). Д. наз. і 
самі споруди (канали, тунелі то¬ 
що), якими підводять і відводять 
воду. 2) Утворення нових слів за 
допомогою афіксів (суфіксів, пре¬ 
фіксів). 3) Бічне відхилення куль 
і снарядів від площини стрільби 
(вертикальної площини, що про¬ 
ходить через вісь каналу ствола). 
Спричинюється обертовим рухом 
куль і снарядів, а також опором 
повітря й силою тяжіння. 
ДЕРЙХВІСТ (Сіагеоіа) — рід ку¬ 
ликів родини дерихвостових. 
Довж. тіла 17—28 см. Дзьоб широ¬ 
кий і короткий, загнутий донизу, 
ноги короткі, хвіст довгий, вилчас- 
тий. Оперення зверху однотонне — 
сіро-буре. 7 видів, пошир, у Євро¬ 
пі, Азії й Африці. В СРСР 3 види, 
з них на Україні—2: Д. степо¬ 
вий (О. погсітаппі), довж. тіла 
25—28 см, маса 100 г, крило зіспо¬ 
ду чорне; Д. лучний (О. 
ргаїіпсоїа), довж. тіла 25—27 см, 
маса 80 — 90 г, спід крила іржас¬ 

тий. Прилітають Д. у квітні, відлі¬ 
тають у жовтні. Живуть поблизу 
лиманів на солончаках. Кладку зде¬ 
більшого з 3 яєць самка відкладає в 
ямку на голому місці. Живляться 
Д. комахами, серед яких багато 
шкідників с. г. Другорядні мислив¬ 
ські птахи. о. Б. Кіст яків ський. 
ДЕРІ (Бегу) Тібор (18.Х 1894, 
Будапешт — 1977, там же) — угор¬ 
ський письменник. Почав друку¬ 
ватися 1917. Після повалення Угор. 
Рад. республіки жив в еміграції. В 
30-х рр. створив багато в чому ав¬ 
тобіографічний реалістичний ро¬ 
ман «Віч-на-віч» (надруковано 
1945) — про боротьбу нім. кому¬ 
ністів проти фашизму, роман-три- 
логію «Незакінчена фраза» (над- 
рук. 1947). Події 2-ї світової війни 
й життя в перші післявоєнні роки 
відтворив у драмах «Свідки», 
«Дзеркало», «Вдома» (усі — 1948), 
духовне становлення молодого ро¬ 
бітника— в романі «Відповідь», 
(т. 1—2, 1950—52). Під час контр- 
революц. заколоту 1956 в Угорщи¬ 
ні зайняв хибну позицію. З 1961 
повернувся до активної творчої ді¬ 
яльності. Автор повістей і романів 
«Пан А. Г. у країні 1>І» (1964), 
«Одновухий» (1975), «Вбивця і 
я» (1976), мемуарів тощо. 
Те.: Рос. перек л.— Ответ. М., 
1974. О. Шахова. 
ДЕРІБАС (де Рібас) Йосип Михай¬ 
лович [6. VI 1749, Неаполь — 2(14). 
XII 1800, Петербург] — російсь¬ 
кий адмірал (з 1799). За національ¬ 
ністю іспанець. В 1772 вступив на 
рос. військ, службу в Чорноморсь¬ 
кий флот. Брав участь у рос.-тур. 
війнах 1768—74 і 1787—91. 14(25). 
IX 1789 рос. війська, якими коман¬ 
дував Д., разом з укр. козаками 
Чорноморського козацького війсь¬ 
ка здобули фортецю Ені-Дунья 
поблизу с. Хаджибей. Д. брав 
участь у спорудженні фортець і 
міст у Пн.-Зх. Причорномор’ї. В 
1794 за проектом Д. (разом з Ф. 
Деволаном і Шостаком) почалося 
будівництво мор. гавані і міста 
Хаджибей, 1795 перейменованого 
на Одесу. 
ДЕРІІВСЬКЕ ПОСЕЛЕННЯ і могйльник — поселення І МО¬ 

ГИЛЬНИК середньостогівськог куль¬ 
тури мідного віку на правому бере¬ 
зі Дніпра поблизу с. Деріївки Ону- 
фріївського р-ну Кіровоградської 
обл. Досліджувались 1960—67. На 
поселенні відкрито залишки кіль¬ 
кох трохи заглиблених у землю 
жител, зібрано понад 10 тис. зна¬ 
хідок — крем’яні ножі, скребки, 
наконечники стріл і списів, кістя¬ 
ні мотики, бойові молоти, рибаль¬ 
ські гачки, псалії, глиняні гостро- 
донні горшки і плоскодонні миски, 
оздоблені гребінцевим, шнуровим 
та ін. орнаментом, глиняні статует¬ 
ки людини, фігурки тварин тощо. 
Осн. заняття жителів поселення — 
скотарство, зокрема розведення ко¬ 
ней. Під час розкопок могильника 
виявлено поховання з трупопокла- 
деннями; в похованнях знайдено 
глиняний посуд, прикраси, в т. ч. 
з міді. Д. Я. Телегін. 
ДЕРКАЧ Василь Степанович [9 
(21).ХІІ 1894, с-ще Корсунь, те¬ 
пер Єнакіївського р-ну Донец. обл. 
— 25^ 1973, Харків] — українсь¬ 
кий рад. мікробіолог, чл.-кор. 
АМН СРСР (з 1945), засл. діяч 
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науки УРСР (з 1942). Член КПРС 
з 1951. Закінчив мед. ф-т Харків, 
ун-ту (1917). З 1932 — зав. ка¬ 
федрою Харків, мед. ін-ту. Пра¬ 
ці — з питань хіміобіотерапії ін¬ 
фекційних хвороб, злоякісних пух¬ 
лин тощо. Запропонував мед. пре¬ 
парати саназин і неоцид. Нагород¬ 
жений орденом Леніна, двома ор¬ 
денами Трудового Червоного Пра¬ 
пора. 
ДЕРКАЧ Віталій Павлович (н. 
13.IV 1923, с. Минівка Полтавсь¬ 
кого р-ну Полт. обл.) — українсь¬ 
кий рад. вчений у галузі кіберне¬ 
тики. Доктор тех. наук (з 1970), 
професор (з 1972), засл. діяч нау¬ 
ки УРСР (з 1975). Член КПРС з 
1944. Закінчив 1955 Київ, політех. 
ін-т. З 1957 працює в Ін-ті кібер¬ 
нетики АН УРСР. Праці — з пи¬ 
тань обчислювальної техніки й 
електроніки. Держ. премія СРСР, 
1977. 
ДЕРКАЧ (справж. прізв.— Люби- 
мов) Георгій Йосипович [11(23).III 
1846, Катеринослав, тепер Дніп¬ 
ропетровськ — 11(24). VI 1900, 
Томськ] — український актор, ант¬ 
репренер. Творчу діяльність почав 
у кін. 60-х рр. Був антрепренером 
рос., а згодом укр. трупи. Гастро¬ 
лював з трупами по Україні, Сибі¬ 
ру, Криму, Кавказу. Середній 
Азії; 1893—94 — у Франції (Па¬ 
риж, Бордо, Марсель). Ролі: Ви¬ 
борний Макогоненко (< Наталка 
Полтавка» Котляревського), Шель- 
менко («Шельменко-денщик» Квіт- 
ки-Основ’яненка), Карась (-«Запо¬ 
рожець за Дунаєм» С. Гулака-Ар- 
темовського) та ін. 

Є. С. Хлібцевич. 

ДЕРКАЧ Григорій Іларіонович 
(26.ІІІ 1932, с. Вишневе Гуляй- 
пільського р-ну Запорізької обл. 
—7.IX 1969, Київ) — укр. рад. 
хімік, чл.-кор. АН УРСР (з 1967). 
Член КПРС з 1958. Закінчив 
(1954) Дніпроп. металург, ін-т. З 
1957 працював в Ін-ті органічної 
хімії АН УРСР. Осн. наук, дос¬ 
лідження стосуються хімії орга¬ 
нічних ізоціанатів та ізоціанатів 
фосфору. Синтезував нові типи 
органічних похідних три- і п’яти- 
валентного фосфору. 
ДЕРКАЧ Марія Дем’янівна (25. 
VI 1896, с. Струсів, тепер Тере- 
бовлянського р-ну Терноп. обл.— 
14.ІУ 1972, Львів) — український 
рад. літературознавець. Закінчи¬ 
ла Празький ун-т (1926). Після 
1939 завідувала рукописним від¬ 
ділом б-ки АН УРСР у Львові. 
З 1951 працювала наук, співробіт¬ 
ником Ін-ту літератури АН УРСР, 
з 1954 — в Ін-ті сусп. наук (Львів). 
Досліджувала життя і творчість 
Лесі Українки, брала участь у 
наук, виданні її творів. Автор 
праць про творчість І. Франка, 
М. Павлика, О. Кобилянської. 

Л. І. Мгщенко. 

ДЕРКАЧ (Сгех) — рід птахів ро¬ 
дини пастушкових. Один вид — 
деркач (С. сгех). Довжина 
тіла 24—29 см, маса 100—180 г. 
Заг. тон оперення іржастий. По¬ 
шир. у Європі й Зх. Азії (Сибір); 
в УРСР — повсюди по болотистих 
луках. Весною прилітає на почат¬ 
ку травня, відлітає у вересні. Живе 
на вологих луках з високою гус¬ 
тою травою й поодинокими куща¬ 

ми. Гніздо на землі. Кладка у 
травні з 7—12 яєць; насиджує 15— 
17 діб. Виводковий птах. Живи¬ 
ться переважно комахами; зни¬ 
щуючи комах — шкідників кор¬ 
мових трав, приносить користь. 
Об’єкт спортивного мисливства. У 
викопному стані відомий з плей¬ 
стоцену. О. Б. Кістяківський. 

ДЕРКАЧ О В (Деркач) Ілля Петро¬ 
вич [20.VII (1.VIII) 1834 — 8.ХІ 
1916] — український і російський 
педагог, методист початкової шко¬ 
ли, дитячий письменник. Послі¬ 
довник К. Д. Ушинського. Нав¬ 
чався в Харків. (1855) й Моск. 
(1856—59) ун-тах. У Москві жив 
до 1863. В 60—70 рр. учителював у 
гімназіях і уч-щах Севастополя, 
Сімферополя, Херсона, Одеси, 
Єлисаветграда та ін. Один з 
організаторів перших з’їздів нар. 
учителів у Росії. Д.— автор під¬ 
ручників і книг для дітей, статей з 
педагогіки й історії педагогіки. 
Склав < Українську граматку» 
(1861), яку безплатно розповсюджу¬ 
вали в школах України. 
дЄркУл — річка у Вороши- 
ловгр. обл. УРСР та на її межі з 
Ростов, обл. РРФСР, ліва прито¬ 
ка Сіверського Дінця. Довж. 163 
км, площа бас. 5325 км2. Бере 
початок на Середньоросійській ви¬ 
сочині, береги стрімкі, русло зви¬ 
висте. Використовують для зрошу¬ 
вання та водопостачання. 
ДЕРКУЛЬСЬКА СТОЯНКА — 
палеолітична стоянка мустьєрсь- 
кого часу, виявлена на правому 
березі р. Деркулу поблизу с. Ко- 
лесниківки Станично-Лугансько¬ 
го р-ну Ворошиловград. обл. Дос¬ 
ліджували стоянку 1924—26, 1930, 
1933 й 1963. Серед знахідок — 
нуклеуси, відщепи, гостроконеч¬ 
ники, скребла, виготовлені пере¬ 
важно з кварциту, рідше — з кре¬ 
меню. 
д£рма (грец. бєрца — шкіра, 
оболонка), коріум, кутис, власне 
шкіра — сполучнотканинна части¬ 
на шкіри хребетних тварин і люди¬ 
ни. Міститься між епідермі¬ 
сом і підшкірною сполучною тка¬ 
ниною. Д. складається з 2 шарів — 
поверхневого (сосоякового), бага¬ 
того на кровоносні судини, який 
живить епідерміс і його похідні 
(залози, пір’я, волосся), й сітчас¬ 
того (ретикулярного), побудовано¬ 
го з міцних тяжів сполучнотканин¬ 
них волокон (колагенових і, в мен¬ 
шій кількості, еластичних), що 
розташовані в різних напрямах; 
виконує опорну функцію.- Відпо¬ 
відно оброблена Д. деяких тварин 
являє собою технічну шкіру. 

дермАнська ДРУКАРНЯ — 
існувала при Дерманському мо¬ 
настирі. В 1602 К. К. Острозь¬ 
кий передав монастиреві устатку¬ 
вання Острозької друкарні. Ке¬ 
рував Д. д. брат С. Наливайка — 
Д. Наливайко. З нею пов’язана ді¬ 
яльність І. Борецького та ін. дія¬ 
чів культури. В 1603—04 в Д. д. 
видано «Октаіх, сирЬч Осмоглзс- 
ник», 1605, і полемічний твір «Лист 
Мелетія... патріарха александ- 
рійського до... Ипатія ПогЬя...» 
Більшість видань Д. д. дру¬ 
кувалася тодішньою літературною 
укр. мовою. В 1605 друкарство в 
Дермані припинилось, а друкарсь¬ 

ке устаткування було повернуто до 
Острога. 
дермАнський МОНАСТИР— 
православний монастир, один з 
осередків антиуніатської боротьби 
на Україні в кін. 16 — 1-й пол. 17 
ст. Засн. у кін. 15 ст. укр. магна¬ 
том князем К. І. Острозьким в с. 
Дермані на Волині (тепер с. Устен- 
ське Друге Здолбунівського р-ну 
Ровен. обл.). У 1574—75 управи¬ 
телем Д. м. був рос. першодрукар 
І. Федоров. У 1602 князь К. К. 
Острозький подарував монастире¬ 
ві друкарню (див. Дерманська 
друкарня). На поч. 18 ст. Д. м. 
захопили уніати. Під час Великої 
Вітчизн. війни укр. націоналістич¬ 
ні банди разом з гітлерівцями пе¬ 
ретворили Д. м. на катівню рад. 
людей. Знищивши у монастирі по¬ 
над 450 чол., вони спалили частину 
села, зруйнували дзвіницю мо¬ 
настиря — визначну пам’ятку ар¬ 
хітектури. 
ДЕРМАТЙН [від грец. ббрда 
(бєрцатод) — шкіра], гранітоль — 
штучна шкіра з тканини, покрита 
нітроцелюлозною плівкою. З Д. 
роблять оправи книг, ним обби¬ 
вають меблі тощо. 
ДЕРМАТЙТИ [від. грец. бєрци 
(бєрцатое) — шкіра] — запальні 
захворювання шкіри, спричинюва¬ 
ні діянням різних шкідливих фак¬ 
торів навколишнього середовища 
(фізичних, біологічних, хімічних 
та ін.). П р о с т і Д. виникають 
навіть від одноразового безпосе¬ 
реднього контакту шкіри з луга¬ 
ми, к-тами, променевою енергією, 
високою або низькою т-рою тощо. 
Розвиткові алергічних Д. пе¬ 
редує сенсибілізація (підвищена 
чутливість) шкіри (див. Алергія) 
до подразників, які до цього ба¬ 
гато разів на неї діяли (урсол, 
хром та ін.]. Ознаки Д.: набряк¬ 
лість, почервоніння шкіри, піз¬ 
ніше можуть з’являтися пухирці, 
ерозії. Д. супроводяться відчут¬ 
тям жару, свербежем. Закінчу¬ 
ється Д. лущенням шкіри; тимчасо¬ 
вою гіперпігментацією. Профі- 
л а к т и к а: заходи, спрямовані 
на запобігання контактові шкіри з 
чинниками, які можуть спричини¬ 
ти Д. (для цього застосовують 
сан.-тех., сан.-гіг. заходи, за¬ 
хисні мазі й пасти, проводять сан.- 
просвітню роботу). Лі к у в а н - 
н я спрямоване на усунення по¬ 
дразника, ЩО спричинив Д.; МІС- 

цева терапія. 
Літ.: Задорожньїй Б. А., Звягинцева 
М. В. Лучевьіе пораження кожи. К., 
1966; Скрипкин Ю. К., Шелюженко 
А. А., Селисский Г. Д. Профессиональ- 
ньіе заболевания кожи. К., 1976. 

В. Г. Коляденко. 

ДЕРМАТОГЕН [від грец. бєрца 
(бєрцатод) — шкіра і уєууасо — 
породжую, створюю] — поверхне¬ 
вий щільний шар клітин первинної 
твірної тканини (меристеми) у 
рослин, з якого утворюється епі¬ 
дерміс (напр., з Д. конуса нарос¬ 
тання стебла покритонасінних ви¬ 
никає епідерміс стебла). 
ДЕРМАТОЗИ [від грец. бєрца 
(бєрцатое) — шкіра] — загальна 
назва різноманітних захворювань 
шкіри, що мають самостійний ха¬ 
рактер або є лише симптомом яко¬ 
гось ін. захворювання. Екзо¬ 
генні Д. спричинюються різнома- 

ДЕРМАТОЗИ 

К. Г. Держинська. 

І. П. Деркачов. 
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Деселерометр інерцій¬ 
ний маятниковий. 

Десмідієві водорості: 
1 — ХапіЬісІіит; 
2 — Місгазіегіаз; 
3 — Сіозіегіит (утво¬ 
рення зиготи); 
4 — Сіозіегіит. 

нітними фіз. (мех. подразники, 
іонізуюча радіація, висока чи низь¬ 
ка т-ра та ін.), хім. (хім. речови¬ 
ни на підприємстві й у побуті, лі¬ 
карські речовини, харч, продукти) 
й біол. (мікроорганізми, комахи то¬ 
що) факторами навколишнього се¬ 
редовища. Ендогенні Д. 
спричинюють локальна інфекція, 
особливо зосереджена в зубах, 
мигдаликах, жовчному міхурі то¬ 
що; хвороби внутр. органів, зо¬ 
крема органів травлення; пору¬ 
шення обміну речовин тощо. Ве¬ 
лику групу становлять професій¬ 
ні й алергічні Д. Прояви захворю¬ 
вання залежать від його етіології 
й патогенезу. 
ДЕРМАТОЛОГІЇ ТА ВЕНЕРО¬ 
ЛОГІЇ ХАРКІВСЬКИЙ НАУКО¬ 
ВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ — 
установа Міністерства охорони 
здоров’я УРСР. Засн. 1924. Має 
клінічний відділ з 3 відділеннями 
й лабораторно-експериментальний 
відділ, ло складу якого входить 5 
лабораторій. Ін-т є головним у рес¬ 
публіці з проблеми наук, основ 
дерматології й венерології. Осн. 
напрями наук.-практичної діяль¬ 
ності ін-ту: розробка етіології, 
патогенезу, ранньої діагностики, 
терапії і профілактики шкірних і 
венеричних захворювань. Ін-т ви¬ 
дає міжвідомчий зб. «Дерматоло- 
гия и венерология». і. /. мавров. 
ДЕРМАТО/КЗГІЯ [від грец. бєр- 
ра(бєрратое) — шкіра і лбуод — 
вчення] — наука, що вивчає будо¬ 
ву й фізіологічні функції шкіри, 
причини й перебіг шкірних хвороб, 
питання їхньої діагностики, профі¬ 
лактики й лікування. Д. поділя¬ 
ють на загальну і спеціальну. З а- 
г а л ь н а Д. вивчає структуру й 
функції здорової і хворої шкіри, 
заг. закономірності розвитку шкір¬ 
них хвороб, принципи їх лікування 
та профілактики, з’ясовує зв’язок 
хвороб шкіри з ін. захворювання¬ 
ми організму. Спеціальна Д. 
вивчає окремі дерматози. Д. тісно 
пов’язана з ін. галузями клініч¬ 
ної медицини (терапією, гінеколо¬ 
гією, акушерством, ендокриноло¬ 
гією, хірургією та ін.), особливо — 
з венерологією. Спочатку Д. і ве¬ 
нерологія існували як дві окремі 
науки, а в 2-й пол. 19 ст. об’єдна¬ 
лися в одну мед. дисципліну — 
дерматовенерологію. Для вивчення 
патологічних процесів у шкірі Д. 
використовує клінічні, біохім., 
імунологічні, мікробіол., генетич¬ 
ні та ін. методи дослідження. Зах¬ 
ворювання шкіри були відомі ще 
народам Старод. Єгипту, Китаю, 
Індії, Греції, Риму. Проте станов¬ 
лення Д. як науки припадає на 
2-у пол. 18 — поч. 19 ст. У 18 ст. 
австр. лікар І. Пленк (1776) і 
англ.— Р. Уїллен (1798) створили 
вчення про морфологічні елемен¬ 
ти висипу, яке лягло в основу їх¬ 
ньої класифікації хвороб шкіри й 
стало поштовхом до розвитку Д. 
Почали формуватися дерматоло¬ 
гічні школи. Розвиткові Д. в Росії 
сприяла організація кафедр Д. і 
венерології при вищих навч. зак¬ 
ладах (у Москві — 1869, Петер¬ 
бурзі — 1871, Києві — 1883, Хар¬ 
кові — 1885 та ін.), першими 
професорами яких були О. Г. По- 
лотебнов, Т. П. Пав лов, О. І. Пос- 
пєлов, в т. ч. укр.— М. І. Стуко- 

венков, Є. С. Главче, Л. А. Со- 
болєв та ін., які стали основопо¬ 
ложниками Д. в Росії. В СРСР 
питання Д. опрацьовують у 
Центр. шкірно-венерологічному 
ін-ті МОЗ СРСР, респ. н.-д. 
шкірно-венерологічних ін-тах, зо¬ 
крема на Україні в Дермато¬ 
логії та венерології харківському 
науково-дослідному інституті, на 
відповідних кафедрах мед. вузів. 
Літ.: Зенін О. С.р Торсуєв М. О. 
Шкірні та венеричні хвороби. К., 1967; 
Кожньїе и венерические болезни. М., 
1975. В. Г. Колоденко. 
ДЕРМАТОМІКОЗИ [від грец. 
6є,ора(6єрратое) — шкіра і мікози], 
грибкові захворювання шкіри — 
ураження шкіри й підшкірної кліт¬ 
ковини патогенними й умовно па¬ 
тогенними грибами (дерматоміце¬ 
тами) у людини і тварин. Роз¬ 
різняють 4 групи дерматоміко¬ 
зів; кератомі кози — ура¬ 
ження лише поверхневих відділів 
рогового шару шкіри (висівковид- 
ний лишай, еритразма та ін.); 
епідермомікози — ура¬ 
ження товщі рогового шару шкіри, 
а також нігтів; можлива запаль¬ 
на реакція і глибших шарів шкі¬ 
ри (епідермофітія, кандидаміко- 
зи та ін.); т|)ихомікози — 
ураження шкіри, нігтів і волосся 
(трихофітія, мікроспорія, фа- 
вус); глибокі Д.— ураження 
глибоких шарів шкіри й підшкір¬ 
ної клітковини, спричинюють хро¬ 
нічне запалення, можуть уражати 
лімфатичні вузли, м’язи, кістки і 
внутр. органи (актиномікози, 
бластомікози та ін.). Людина зара¬ 
жається безпосередньо від хворої 
на Д. людини чи тварини або че¬ 
рез інфіковані рослини (ово- 
чі, фрукти тощо), предмети побуту 
(взуття, капелюх та ін.). Про¬ 
філактика; планомірне ста¬ 
ранне виявлення хворих і джерел 
зараження, своєчасна ізоляція хво¬ 
рих на заразні форми Д. Ліку¬ 
вання — див. у статтях про 
окремі дерматомікози. 
Літ.: Шеклаков Н. Д., Милич М. В. 
Грибковьіе заболевания человека. М., 
1970. , 
ДЕРНИНА — поверхневий шар 
грунту цілини, багаторічного пе¬ 
релогу або пласта сіяних багато¬ 
річних трав, переплетений живим 
і мертвим корінням, пагонами й 
кореневищами трав’яної рослин¬ 
ності; шар, найбагатший на орга¬ 
нічні речовини. 
дернОво-карбонАтні грун- 
ТЙ, рендзини — грунти, які сфор¬ 
мувалися на карбонатних породах 
(вапняки, крейда, мертелі тощо) під 
хвойними, листяно-хвойними й ши¬ 
роколистими лісами. Виділяють 
три ОСН. ПІДТИПИ Д.-К. Г.; Дер- 

ново-карбонатні типові; 
дерно в о-карб онатні вп¬ 
лутувані; дерново-карбо¬ 
натні опідзолені. Д.-к. г. 
мають промивний або періодично 
промивний тип водного режиму; 
містять багато гумусу (3—4%), 
фосфору та ін. речовин; мають 
лужну або близьку до нейтральної 
реакцію. Д.-к. г. властива висока 
потенціальна родючість, і при від¬ 
повідних агротех. заходах на них 
вирощують високі врожаї с.-г. 
культур. На Україні Д.-к. г. по¬ 
ширені у Львів., Ровен., Волин. і 
Житом, областях. 

ДЕРНбВО-ПІДЗбЛИСТІ ГРУН- 
ТЙ — підтип підзолистих грун¬ 
тів лісо-лучної смуги СРСР, до 
якої входить і Українське Полісся. 
Розвиваються під мішаними, зде¬ 
більшого сосново-дубовими, ліса¬ 
ми з густим трав’яним покривом. 
Профіль Д.-п. г. (унаслідок дерно¬ 
вого й підзолистого грунтоутво¬ 
рювальних процесів) такий: зверху 
на 18—22 см зав либшки залягає 
сірий гумусово-елювіальний гори¬ 
зонт, під ним — білястий елюві¬ 
альний завтовшки від 2—3 до 20, 
зрідка до ЗО см, далі — червоно- 
бурий елювіальний, що поступово 
переходить у материнську породу. 
Д.-п. г. мають кислу реакцію грун¬ 
тового розчину (рідкої фази грун¬ 
ту)* бідні на гумус (1—2%) й по¬ 
живні речовини. Щоб підвищити 
їхню родючість, поглиблюють ор¬ 
ний шар, вапнують, вносять добри¬ 
ва, сіють люпин на зелене добриво. 

Н. Б. Вернандер. 

ДЕРПТ—колишня (з 1224 до 1893) 
назва м. Тарту. 
дЄрптський УНІВЕРСИТЕТ 
— див. Тартуський університет. 
ДЕРТЬ — подрібнені зернові кор¬ 
ми. Д. краще поїдається і перетрав¬ 
люється тваринами, ніж ціле зер¬ 
но. Подрібнюють зерно ячменю, 
проса, сорго, кукурудзи, гороху, 
вики та ін. залежно від виду й ві¬ 
ку тварин. Свині краще поїдають 
Д. дрібного помелу (до 1 мм), ве¬ 
лика рогата худоба — середнього 
(1,5—2 мм), коні — грубого поме¬ 
лу (2—3 мм). Згодовують Д. су¬ 
хою, в суміші з соковитими кор¬ 
мами, дріжджовану. 
ДЕСАї Морарджі Ранчходжі (н. 
29.11 1896, Бхаделі, штат Гуджа- 
рат) — політичний і держ. діяч 
Індії. Н. в сім’ї вчителя. Закінчив 
Вільсонівський коледж у Бомбеї. 
З поч. 1930 брав участь в інд. нац.- 
визвольному русі, вступив до пар¬ 
тії Індійський національний кон¬ 
грес (ІНК). Не раз зазнавав пере¬ 
слідувань і арештів з боку англ. 
колоніальної влади. Після прого¬ 
лошення незалежності Індії (1947) 
обіймав ряд міністерських постів 
у центр, уряді Індії. Після роз¬ 
колу ІНК (1969) Д.— один з ліде¬ 
рів партії Організація конгрес. 
З 1975 до січня 1977 перебував в 
ув’язненні. З січня 1977 — лідер 
блоку опозиційних партій Джаната 
парті. З жовтня 1977 — прем’єр- 
міністр Індії. 
ДЕ САНКТІС (Бе Яапсііз) Фран- 
ческо (28.III 1817, Морра-Ірпіна, 
тепер Морра-де-Санктіс, пров. 
Авелліно — 29.XII 1883, Неаполь) 
— італійський літературознавець, 
критик і громад, діяч. Учасник 
нац.-визвольного руху Рисорджи- 
менто. У сфері ф і лос.-естетичної 
думки еволюціонував від гегель¬ 
янства до матеріалістичної есте¬ 
тики. В літ. поглядах ішов від 
романтизму до реалізму, відіграв 
важливу роль в утвердженні вериз¬ 
му в італ. л-рі. Найзначніша його 
праця — < Історія італійської лі¬ 
тератури» (т. 1—2, 1870—71). До¬ 
слідження про Дайте, Ф. Петрар- 
ку, Дж. Боккаччо, В. Альф’єрі, 
Дж. Леонарді, А. Мандзоні та ін. 
Те.: Рос. перек л.—История ита- 
льянской литературьі, т. 1—2. М.. 
1963—64. Д. С. Наливайко. 
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ДЕСАНТ (франц. сіезсепіе — ви¬ 
садка. спуск)—війська, призна- 
че п для висадки або вже висадже¬ 
ні на територію противника для 
ведення оойових дій. За значенням 
виконуваних завдань і складом 
військ розрізняють Д. стратегічні, 
оперативні, тактичні й спец, приз¬ 
начення; за способом перекидан¬ 
ня військ Д. бувають морські, по¬ 
вітряні, танкові й комбіновані. 
Повіто. Д. може бути парашутний, 
посадо іний, парашутно-посадоч¬ 
ний (мішаний). Підготовка Д., са¬ 
ме десантування військ і їхні бойо¬ 
ві дії становлять десантну опера¬ 
цію (напр., Керченсько-Ельтиген- 
ська десантна операція 1943, Ми¬ 
колаївська десантна операція 
1944). 
ДЕ САНТІС (Бе Запііз) Джузеппе 
(11.11 1917, Фонді) — італійський 
кінорежисер. Член Компартії Іта¬ 
лії. В кіно з 1940. Один із зачина¬ 
телів неореалізму. В 1943—45 — 
учасник італ. Руху Опору. Серед 
фільмів: -«Трагічне полювання» 
(1947), -«Гіркий рис» (1949), -«Не¬ 
має миру під оливами» (1950), 
«Рим, 11-а година» (1952), «Дайте 
чоловіка Анні Заккео» (1953, в 
рад. прокаті — «Втрачені мрії»), 
«Дорога завдовжки з рік» (1958), 
«Вони йшли на Схід» (1964, спіль¬ 
не рад.-італ. виробництво). 
Літ.: Кацев И. Г. Джузеппе Де Сан- 
тис. М., 1965. 
ДЕСЕЛЕРОМЕТР (від де..., лат. 
сеіего — прискорюю і грец. рєт- 
рєш — вимірюю) — прилад, яким 
вимірюють зменшення швидкості 
транспортних машин за одиницю 
часу. Принцип дії найпоширеніших 
інерційних маятникових Д. (мал.) 
грунтується на визначенні сили 
інерції (що дорівнює гальмуваль- 
ній силі) маятника, за відхилен¬ 
ням якого і вимірюють сповільнен¬ 
ня руху машини. Д. бувають меха¬ 
нічні, електромеханічні і рідинні. 
ДЕСЕНСИБІЛІЗАЦІЯ (від де... і 
сенсибілізація), гіпосенсибіліза- 
ція — 1) В біології — зниження або 
усунення алергічного стану (див. 
Алергія) організму людини. Роз¬ 
різняють Д. спонтанну, що ви¬ 
никає при тривалій відсутності кон¬ 
такту організму з відповідним 
алергеном’, специфічну — 
розвивається внаслідок повтор¬ 
них введень спочатку дуже малих, 
а потім підвищуваних доз алерге¬ 
ну, внаслідок чого настає ней¬ 
тралізація специфічних антитіл 
або утворюються блокуючі (захис¬ 
ні) антитіла. Дози, частоту і три¬ 
валість застосування алергену виз¬ 
начають індивідуально, вони зале¬ 
жать від ступеня сенсибілізації й 
перебігу алергічної хвороби. Н е - 
специфічну Д. здійснюють за 
допомогою різних фармакологіч¬ 
них засобів (антигістамінних, гор¬ 
мональних, протизапальних та ін.). 
Застосовують для пацієнтів з не- 
встановленим алергеном або підви¬ 
щеною чутливістю до багатьох 
алергенів. У ряді випадків поєд¬ 
нують специфічну і неспецифічну 
десенсибілізацію. 
2) У фотографії — штучне змен¬ 
шення загальної світлочутливості 
негативних фотографічних мате¬ 
ріалів. Для Д. в проявник, де об¬ 
робляють фотоматеріали, додають 
спец, речовини (напр., бромистий 
калій, пінакриптол зелений), що 

адсорбуються (див. Адсорбція) на 
емульсійних кристалах. Д. дає змо¬ 
гу, почавши проявлення фотогра¬ 
фічне в темряві, закінчувати його 
при порівняно сильному освітлен¬ 
ні, візуально контролюючи перебіг 
процесу. 
К. Ф. Чернушенко (Д. в біології). 

десикАнти — хімічні речови¬ 
ни для передзбирального підсушу¬ 
вання (десикації) культурних рос¬ 
лин на пні, щоб прискорити їхнє 
достигання. Як Д. використовують, 
зокрема, динітроортокрезол (4—6 
кг/га діючої речовини), пентахлор- 
фенол (4—5 кг/га діючої речови¬ 
ни) — для десикації висадків 
цукр. буряків, бавовнику, бобів і 
люпину. Д.— отруйні для людини 
і свійських тварин, тому, працюю¬ 
чи з ними, слід додержувати захо¬ 
дів безпеки. 

В. А. Вишневський. 
ДЕСИКАЦІЯ (від лат. сіезіссо — 
висушую) — хімічне підсушуван¬ 
ня рослин на пні у передзбираль¬ 
ний період для прискорення їх¬ 
нього достигання, підвищення про¬ 
дуктивності збиральних машин та 
зменшення втрат врожаю. Прова¬ 
дять Д. хім. речовинами — деси- 
кантами за 6—12 днів до збиран¬ 
ня врожаю. Найширше застосову¬ 
ють Д. на плантаціях бавовнику, 
ефективна вона й на насінниках 
цукр. буряків, люпину, бобових 
трав тощо. В. А. Вишневський. 

ДЕ СІКА (Бе 5іса) Вітторіо (7.УТ1 
1901, Сора — 13.ХІ 1974, Рим) — 
італійський актор і режисер кіно. 
Один із засновників неореалізму, 
за принципами якого поставив фі¬ 
льми: «Шуша» (1946), «Викрадачі 
велосипедів» (1948), «Умберто Д.» 
(1951), «Диво в Мілані» (1951), 
«Дах» (1956); всі — за сценаріями 
Ч. Дзаваттіні. Інші фільми: «Чо- 
чара» (1960), «Бум» (1963), «Шлюб 
по-італійськи» (1964), «Соняшни¬ 
ки» (1970, за участю «Мосфіль- 
му»), «Коротка відпустка» (1973). 
Одна з найкращих акторських ро¬ 
біт Де С.— роль Бертоне («Гене¬ 
рал Делла Ровере», 1959). 
Літ.: Богемский Г. Витторио Де Сика. 
М.. 1963. 

ДЕСКВАМАЦІЯ (від лат. сіездиа- 
то — знімаю дуску) — 1) Злу¬ 
щування клітин епітелію з поверх¬ 
невих органів і тканин. 2) Злущу¬ 
вання поверхневого шару гірських 
порід унаслідок різких змін тем¬ 
ператури; один з видів вивітрю¬ 
вання. Поширена в пустельних і 
високогірних областях. 
ДЕСКРИПТЙВНА ЛІНГВГСТИ- 
КА (від лат. сіезсгірііуиз — описо¬ 

вий) — американський різновид 
лінгвістичного структуралізму, 
методологічно пов’язаний з біхе¬ 
віоризмом. Виникла на поч. 20 ст. 
Заснував її Ф. Боас, розвинули 
Л. Блумфілд, Ч. Хоккет, 3. Гар- 
ріс та ін. За допомогою дистрибу¬ 
тивного аналізу Д. л. описує 
формальні елементи структури мо¬ 
ви, не вивчаючи їхнього значен¬ 
ня. Вона досягла певних успіхів 
у фонології й морфології, розро¬ 
бивши детальну методику виявлен¬ 
ня в різних мовах фонем і морфем 
із варіантами їх. У 60—70 рр. пред¬ 
ставники Д. л., Перекопа і шись у 
безперспективності вивчення мов¬ 
ної форми без змісту, почали звер¬ 
татися до аналізу значення. Хиб¬ 

ну методологічну базу Д. л. й ігно¬ 
рування нею значення формаль¬ 
них елементів структури мови під¬ 
дали критиці рад. мовознавці 
Г. О. Винокур, О. С. Ахманова, 
В. А. Звегинцев та ін. 
Літ.: Арутюнова Н. Д., Климов Г. А., 
Кубрякова Е. С. Американский струк- 
турализм. В кн.: Основньїе направле¬ 
ння структурализма. М., 1964; Нікіті- 
на Ф. О. Системність як закономірна 
властивість організації мови. «Мово¬ 
знавство 1977, № 4. Ф. О. Нікітіна. 
ДЕСКРИПТОР (лат. сіезсгіріог — 
зображувач) — одиниця інформа¬ 
ційно-пошукової мови (слово або 
словосполучення), що відповідає 
певному поняттю. Д. використову¬ 
ють у складі пошукових образів 
для описування частини осн. смис¬ 
лового змісту документа, а також 
для формулювання інформаційних 
запитів при пошуку документів в 
інформаційно-пошуковій системі 
Термін «дескриптор» запропо¬ 
нував і вперше використав 1948— 
50 амеп. математик К.-Н. Муерс. 
ДЕСМ ҐДІЄВІ ВбДОРОСТІ Юе$- 
шісііаіез) — порядок зелених водо¬ 
ростей класу кон’югат. Одноклі¬ 
тинні, колоніальні (в т. ч. нитчасті) 
форми з симетричною будовою клі¬ 
тини. Деякі представники Д. в. 
можуть активно рухатися внаслі¬ 
док виділення слизу крізь пори 
на кінцях клітини. Вегетативне 
розмноження відбувається поді¬ 
лом клітини: статевий процес — 
кон'югація (злиття протопластів 
двох клітин). Відомо бл. 4000 ви¬ 
дів, які живуть у прісноводних во¬ 
доймах, лише деякі види знайдено 
в слабо солоній воді й у грунті. 
ДЕСМУРГГя (від грец. бєорбс — 
пов’язка і груо\ — справа) — вчен¬ 
ня про пов’язки, правильне їх за¬ 
стосування й накладання при різ¬ 
них ушкодженнях і захворюван¬ 
нях. 
ДЕСНА — ріка в межах РРФСР і 
УРСР, ліва притока Дніпра, перша 
серед його приток за довжиною й 
друга за величиною басейну. Довж. 
1130 км (у т. ч. в межах УРСР — 
591 км), площа бас. 88900 км2^ 
Бере початок на Смоленській 
височині поблизу від м. Єльні 
Смоленської обл., впадає в Дніп¬ 
ро вище від Києва. Пн. частина ба¬ 
сейну лежить у зоні мішаних лі¬ 
сів, південна — в лісостеповій. 
Долина Д. широка, асиметрична, 
заплава заболочена, порізана ста¬ 
роріччями, озерами й западинами. 
Гол. притоки: праві — Судость, 
Снов\ ліві — Болва, Навля, Неру- 
са, Сейм, Остер. Живлення пере¬ 
важно снігове. Д.— типова рівнин¬ 
на ріка з високим весняним водо¬ 
піллям і низькими рівнями вліт¬ 
ку й узимку. Замерзає в грудні, 

ДЕСНА 

В. Де Сіка. 

Дж. Де Сантіс. 

Десна в нижній течії. 
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скресає в квітні. Середньорічна ви¬ 
трата води в гирлі 361 ма/с. Д.— 
значна трансп. магістраль, судно¬ 
плавна до Новгорода-Сіверського 
(535 км від гирла), а малотоннаж¬ 
не нерегулярне судноплавство — 
до пристані Жуковки (вище від 
Брянська). Води Д. використову¬ 
ють для водопостачання (Деснян¬ 
ський водопровід для м. Києва). 
Басейн Д. у межах УРСР ого¬ 
лошено зоною особливих умов за¬ 
будови й використання. На Д.— 
міста: Брянськ, Чернігів, Остер; на 
мальовничих берегах — бази від¬ 
починку. 
ДЕСНА — річка у Війн. обл. 
УРСР, ліва притока Південного 
Бугу. Довж. 80 км, площа бас. 1400 
км2. Використовують для водопос¬ 
тачання, зрошування й рибороз¬ 
ведення. В долині Д., біля 
смт Турбова,— родовище каоліну. 
ДЕСНА — селище міського типу 
Козелецького р-ну Черніг. обл. 
УРСР, на правому березі р. 
Десни, за 55 км від залізничної 
ст. Бобрик. 5,4 тис. ж. (1978). Діль¬ 
ниця Чернігів, камвольно-сукон¬ 
ного комбінату, комбінат побуто¬ 
вого обслуговування. Середня та 
муз. школи, мед. амбулаторія. Бу¬ 
динок культури. Засн. 1959. 
ДЕСНЙЦЬКИЙ Семен Юхимо¬ 
вич [бл. 1740, Ніжин — 15(26).VI 
1789, Москва] — російський прос¬ 
вітитель, юрист і соціолог. По¬ 
ходив з міщан. Навчався в Моск. 
ун-ті (1759—60), потім у Глазго, 
де 1767 здобув звання доктора цив. 
і церк. права. В 1767—87 — профе- 

Десюдепорт в отелі сор Моск. ун-ту. Першим почав 
«Субіз». Франція. розробку рос. права й викладання 
18 ст- його рос. мовою, поклав початок 

істор. школі права в Росії. З 
1783 — член Рос. Академії. Ви¬ 
рішального значення в розвитку 
суспільства надавав приватній, на¬ 
самперед зем. власності. Критику¬ 
вав кріпосне право, позитивно 
ставився до бурж. розвитку. 
Літ.: Грацианский П. С. Десницкий. 
М., 1978. 

деснЯк Олекса [літ. псевд. Ру- 
денка Олекси Гнатовича; 4( 17).ІІІ 
1909, с. Бондарівка, тепер Сосни- 
цького р-ну Черніг. обл. — 25.V 
1942, побл. с. Павлівна Друга, те¬ 
пер Лозівського р-ну Харківської 
обл.] — український рад. письмен¬ 
ник. Член Комуністичної партії з 
1939. Закінчив Черніг. ін-т соціаль¬ 
ного виховання (1931). Друкува¬ 
тися почав 1928. Героїчним подіям 
громадян, війни на Україні при¬ 
святив роман « Десну перейшли ба¬ 
тальйони» (1937) і повість «Полк 
Тимофія Черняка» (1937). Автор 
роману про колг. село «Удай-ріка» 
(1938), повісті про героя казах, на¬ 
роду Амангельди Іманова «Тургай- 
ський сокіл» (1940), твору «Висо¬ 
ке» (1939, перша частина задума¬ 
ної трилогії «Революція продовжу¬ 
ється»). З 1940 — голова Львів, 
відділення СРПУ, редактор журн. 
«Література і мистецтво» (див. 
«Жовтень»). З перших днів Вели¬ 
кої Вітчизн. війни працював 
військ, кореспондентом, написав 
понад 50 оповідань і нарисів про 
героїзм рад. воїнів. Загинув у бою. 
Нагороджений орденом «Знак По¬ 
шани», медалями. 
Те.: Твори, т. 1—2. К., 1955; Твори. 
К., 1970; Рос. перек л.— Десну пе¬ 

решли батальонн.— Тургайский со- 
кол. М., 1963. 
Літ.: Сенчук І. В. Олекса Десняк. 
К., 1961. ' В. X. Косян. 

«ДЕСНЯНСЬКА ПРАВДА» — га¬ 
зета, орган Чернігівського обкому 
Компартії України, обласної Ради 
народних депутатів. Виходить 
у Чернігові укр. мовою 5 
разів на тиждень. Її поперед¬ 
ницею була газ. «Голос тру¬ 
да», яка видавалася з 1917 як ор¬ 
ган Черніг. губернської Ради ро- 
бітн. і солдатських депутатів. З 
1918 друкувалася під різни¬ 
ми назвами; з 1932 — «Більшо¬ 
вик». Під час Великої Вітчизня¬ 
ної війни виходила 1941 — 43 в 
партизан, з’єднанні О. Ф. Федоро- 
ва як орган Черніг. підпільного об¬ 
кому КП(б)У. З 7.XI 1943, після 
визволення Черніг. обл. від нім.- 
фашист. окупантів, видається під 
сучас. назвою. В 1967 газету наго¬ 
роджено орденом «Знак Пошани». 
ДЕСОРБЦІЯ (від де... і лат. зог- 
Ьео — поглинаю) — видалення з 
поверхні твердого тіла (адсорбента) 
поглинутої (адсорбованої) речови¬ 
ни. Д. зворотна до адсорбції. Засто¬ 
совують Д. у пром-сті й у лабора¬ 
торній практиці для вилучення з 
адсорбента поглинутих ним газів, 
пари або розчинених речовин,. 
ДЕСПОТГЯ (грец. бєстяохєСа) — 
форма не обмеженої законом само¬ 
державної влади, що характеризу¬ 
ється крайньою централізацією, 
сваволею й жорстокістю монарха 
(царя, короля). Д. була особливо 
поширеною формою правління в 
рабовласницьких д-вах старод. 
Сходу (Єгипту, Вавілону та ін.). 
За феодалізму різновидністю Д. 
були такі монархії, як арабський 
халіфат і Османська імперія 
(14—16 ст.) та ін. 
ДЕССАУіГн (Беззаііпез) Жан-Жак 
(бл. 1760 — 17.Х 1806, поблизу 
Порт-о-Пренса) — один з керівни¬ 
ків руху негрів-рабів і мулатів 
Гаїті за незалежність від Франції. 
Після захоплення в полон францу¬ 
зами Ф. Туссен-Лувертюра (1802) 
очолив повстанців; 1804 проголо¬ 
сив себе імператором під ім’ям 
Якова І. Почав поділ земель вели¬ 
ких маєтків між кол. рабами. Вби¬ 
тий у результаті змови. 
ДЄССАУ (Беззаи) Пауль (н. 19.ХІІ 
1894, Гамбург) — німецький ком¬ 
позитор і диригент (НДР). Член 
СЄПН з 1948. Навчався в консер¬ 
ваторії Кліндворта-Шарвенкі (Бер¬ 
лін). У 20-х рр.— диригент у Кель¬ 
ні, Майнці, Берліні. В 1933 емігру¬ 
вав до Франції (Париж), з 1939 — 
у СІЛА. В 1942 почалася творча 
співдружність Д. з Б. Брехтом. В 
1948 Д. повернувся з еміграції і 
став активним будівником соціа¬ 
лістичної культури НДР. Твори: 
опери на сюжети Брехта («Засуд¬ 
ження Лукулла», 1949; «Пунті- 
ла», 1960), музика до вистав за 
творами Б. Брехта («Матінка Ку¬ 
раж та її діти», «Добра людина 
з Сезуана» та ін.), вокальні твори 
на тексти В. Маяковського, П. 
Неруди, Ф. Вольфа. 

дЄссау — місто в НДР, в окрузі 
Галле, на р. Мульді поблизу її 
впадіння в Ельбу. 100,8 тис. ж. 
(1976). Трансп. вузол. Гол. га¬ 
лузь пром-сті — машинобудуван¬ 

ня (гірниче устаткування, річкові 
судна, вагони-холодильники та 
ін.). Є підприємства хім., дерево- 
обр., харч, пром-сті. Серед архіт. 
пам’яток Д. — замок герцогів 
(1530—88; перебудований у 18 ст.), 
палаци Луїзіум (1774) і Георгіум 
(1780), оранжерея (1793), теат¬ 
ри — всі арх. Ф.-В. Ердмансдорф. 
ДЕСТРУКЦІЯ (лат. безігисііо — 
руйнування) — порушення або 
руйнування нормальної структури 
чого-небудь, напр., деструкція 
полімерів, Д. гірських порід на 
земній поверхні (див. Вивітрюван¬ 
ня). 
ДЕСТРУКЦІЯ полімерів - 
руйнування макромолекул високо- 
молекулярних сполук, яке суп¬ 
роводиться структурними перет¬ 
вореннями й зменшенням моле¬ 
кулярної маси. 
Зумовлює зміну їхніх фізико-хім., 
мех., електр. та ін. властивостей. 
Д. п. відбувається під дією тепла, 
світла, випромінювання, ультра¬ 
звуку, хім. реагентів, бактерій, 
грибів, плісені та ін. факторів. В 
результаті деструкції полімер час¬ 
то стає непридатним для практич¬ 
ного застосування. Поступова дест¬ 
рукція в умовах норм, експлуатації 
полімерів наз. старінням. 
Однак, не завжди деструкція — 
негативне явище. Багато з процесів 
Д. п. використовують у вироби, гу¬ 
ми й пластичних мас, для одержан¬ 
ня полімерів з заданими властивос¬ 
тями, регенерації каучуку, ви¬ 
роби. глюкози з целюлози і крох¬ 
малю, амінокислот з білків тощо. 
десульфурАція (від де... і 
лат. зиІрЬиг — сірка), знесірчення 
— видаляння сірки (шкідливої до¬ 
мішки) з розплавлених чавуну і 
сталі. Полягає у введенні в рід¬ 
кий метал соди, вапняку або інших 
десульфураторів, що зв’язують 
сірку в нерозчинні або малорозчин¬ 
ні в розплавленому металі суль¬ 
фіди, які переходять у шлак. 
десульфурУючі бактЄрії— 
бактерії, що відновлюють сульфати 
з утворенням сірководню. До них 
належать рухливі неспороутворю- 
ючі, з одним чи кількома полярно 
розташованими джгутиками облі- 
гатні анаеробні (див. Анаероби) 
бактерії; представлені видами ро¬ 
ду ОезиИоуіЬгіо: О. сіезиіічігісапз, 
О. аезіиагіі, Б. гиЬепІзсЬікіі. Енер¬ 
гію, необхідну для відновлення су¬ 
льфатів, Д. б. одержують внаслі¬ 
док окислення органічних сполук 
(вуглеводів, спиртів, органічних 
к-т). Кисень сульфатів при цьому є 
акцептором електронів водню. Д. б. 
трапляються в воді і грунті пріс¬ 
новодних водойм і морів; віді¬ 
грають значну роль у кругообігу 
сірки в природі. З їхньою життє¬ 
діяльністю пов’язане виникнення 
сірководню в океанах і морях, мі¬ 
неральних джерелах та утворення 
гідрату сірчастого заліза в чорних 
лікувальних грязях. Під впливом 
Д. б. може відбуватися корозія ме¬ 
талу в грунті й морях. Д. б. іноді 
спричинюють загибель риби у во¬ 
доймах. Є. І. Квасников. 
ДЕСЮ ДЕПОРТ (франц. сіеззиз- 
бе-рогіе, букв.— те, що над двери¬ 
ма) — панно (живописне або ску¬ 
льптурне), розташоване над две¬ 
рима. Оолямування Д. пов’язує 
його з загальним ліпним або різьб- 
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леним декоративним оформленням 
дверей. Широко застосовувався в 
парадних інтер'єрах у Європі 
в 17—18 ст. 
ДЕСДК Ольга Федорівна (н. 21. 
IX 1940, с. Тернівка, тепер Кри- 
жопільського р-ну Війн, обл.) — 
новатор с.-г. виробництва. Герой 
Соціалістичної Праці (1966). Член 
КПРС з 1972. З 1954 — кукуруд- 
зовод колгоспу «Україна», 1959 — 
там же ланкова-буряковод, з 1962 
очолила спеціалізовану ланку по 
вирощуванню кукурудзи, яка, зок¬ 
рема, в 1974 виростила найвищий у 
районі врожай кукурудзи — по 
101,6 ц зерна на кожному з 60 га. 
Делегат XXV з’їзду КПРС. Депу¬ 
тат Верховної Ради Української 
РСР 9-го скликання. Нагороджена 
орденом Леніна, орденами Жовтне¬ 
вої Революції, Трудового Червоно¬ 
го Прапора, медалями. 
ДЕСЯТА ВСЕРОСГЙСЬКА КОН¬ 
ФЕРЕНЦІЯ РКП(б) — відбулася 
26—28.V 1921 в Москві. Склика¬ 
на позачергово. В її роботі взяли 
участь 239 делегатів. Порядок ден¬ 
ний: 1) Екон. політика: а) прод. 
податок, б) кооперація, в) про 
фін. реформу, г) дрібна пром-сть; 
2) Роль есерів і меншовиків у су- 
час. момент; 3) III конгрес Комінтер¬ 
ну; 4) Інформація про роботу 4-го 
Всерос. з’їзду профспілок; 5) Орг. 
питання. Конференцію було скли¬ 
кано для дальшого роз’яснення 
суті й завдань нової економічної 
політики (непу), проголошеної Де¬ 
сятим з'їздом РКП(б) (березень 
1921). В центрі уваги конференції 
була доповідь В. І. Леніна «Про 
продовольчий податок», у якій 
розвивалися осн. ідеї непу, викри¬ 
валося бурж. і опортуністичне тлу¬ 
мачення його, критикувалися хиб¬ 
ні уявлення про характер нової 
політики. В. І. Ленін підкреслив, 
що ця політика проводиться «всер¬ 
йоз і надовго» і має на меті зміц¬ 
нення союзу робітн. класу з се¬ 
лянством на екон. основі, підне¬ 
сення с. г., налагодження правиль¬ 
ного товарообміну між с. г. і 
пром-стю, забезпечення піднесен¬ 
ня важкої пром-сті й електрифіка¬ 
ції країни як бази для побудови 
соціалістичного суспільства. Кон¬ 
ференція прийняла, написану В. І. 
Леніним резолюцію «Про еконо¬ 
мічну політику». Здійснення непу 
вимагало поліпшення орг.-парт, ро¬ 
боти. Конференція визнала за не¬ 
обхідне посилення всієї роботи 
партії, поліпшення її орг. апарату, 
висування і виховання нових парт, 
кадрів, вивчення й узагальнення 
позитивного досвіду роботи місц. 
парт, орг-цій, посилення їхнього 
зв’язку з безпарт. масами. Під¬ 
биваючи підсумки конференції, 
В. І. Ленін підкреслив міжнар. 
значення госп. будівництва в Рад. 
країні, його величезний вплив на 
світовий революц. процес. 
Літ.: Ленін В. І. X Всеросійська конфе¬ 
ренція РКП(б) 26—28 травня 1921 р. 
Повне зібрання творів, т. 43; Протоко¬ 
ли Десятой Всероссийской конферен¬ 
цій РКП (большевиков). Май 1921 г. 
М., 1933; Коммунистическая партия 
Советского Союза в резолюциях и ре- 
шениях сьездов, конференций и пле¬ 
нумом ЦК. т. 2. М., 1970. 
ДЕСЯТИЙ ВСЕРОСІЙСЬКИЙ 
З’ЇЗД РАД-з’ їзд Рад робітничих, 
селянських, червоноармійських і 

козачих депутатів, що відбувся 
23—27.XII 1922 в Москві. В роботі 
з’їзду взяли участь 2215 делегатів, 
у т. ч. як почесні гості 488 деле¬ 
гатів від УРСР, ЗРФСР і БРСР. 
Порядок денний з’їзду: звіт ВЦВК 
і Раднаркому РРФСР про внутр. 
і зовн. політику республіки, допо¬ 
відь про стан пром-сті, а також 
доповіді наркомів землеробства, 
освіти і фінансів. Було розгля¬ 
нуто пропозицію договірних рад. 
республік про утворення Союзу 
РСР. З’їзд одностайно прийняв 
постанову про своєчасність об’єд¬ 
нання РРФСР, УРСР, ЗРФСР і 
БРСР у Союз Радянських Соціа¬ 
лістичних Республік, схвалив ле¬ 
нінську ідею побудови єдиної союз¬ 
ної держави. З’їзд обрав делега¬ 
цію РРФСР на конференцію пов¬ 
новажних делегатів республік, що 
об’єднувались, і доручив їй разом 
з представниками УРСР, ЗРФСР і 
БРСР виробити проекти Деклара¬ 
ції та Договору про утворення 
СРСР. З’їзд іюийняв також пос¬ 
танову про роботу Центр, комісії 
при ВЦВК по боротьбі з наслід¬ 
ками голоду та Звернення до на¬ 
родів світу з закликом підтримати 
миролюбну політику Рад. д-ви. 
З’їзд обрав ВЦВК у складі 270 
членів і 118 кандидатів. 
Літ.: Оьездьі Советов Союза ССР, 
союзньїх и автономньїх советских соци- 
алистических республик. Сборник до- 
кументов, г. 1. М., 1959. 

М. М. Страхов. 

ДЕСЯТИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
З’ЇЗД РАД-з’ їзд Рад робітни¬ 
чих, селянських і червоноармійсь¬ 
ких депуіатів, який відбувся 6— 
13.IV 1927 в Харкові. На з’їзді 
було 1059 делегатів, у т. ч. 718 
комуністів. Порядок денний з’їзду: 
звітна доповідь уряду УРСР; про 
роботу Рад; про стан с. г. і заходи 
по розвитку його; про стан пром-сті 
і перспективи її розвитку; про 
зміни в Конституції УРСР, про 
організацію торгівлі і кооперації 
та ін. З’їзд схвалив діяльність уря¬ 
ду УРСР, приділив особливу ува¬ 
гу питанням поліпшення роботи 
пром-сті, правильного і своєчас¬ 
ного складання планів, додержан¬ 
ня режиму економії, поліпшення 
планового регулювання с. г., здій¬ 
снення заходів, спрямованих на 
розвиток колективізації. Велику 
увагу було приділено питанням 
удосконалення держ. апарату — 
здешевленню його, ліквідації бю¬ 
рократизму і тяганини, залученню 
трудящих до роботи держ. орга¬ 
нів, зміцненню сільс., міських і 
селищних Рад; поліпшенню роботи 
окружних і районних виконкомів. 
З’їзд обрав ВУЦВК у складі 302 
членів і 92 кандидатів, а також 
представників УРСР до Ради На¬ 
ціональностей ЦВК СРСР. 
Літ.: Резолюції Всеукраїнських з’їз¬ 
дів Рад робітничих, селянських та 
червоноармійських депутатів. X., 
ІУо2. В. Є. Бражников. 

ДЕСЯТИЙ З’ЇЗД КП(б) УКРА¬ 
ЇНИ — відбувся 20—29.XI 1927 
в Харкові. В роботі з’їзду взяли 
участь 736 делегатів з ухвальним 
і 209 — з дорадчим голосом, які 
представляли 145 623 члени партії 
й 58 026 кандидатів. Порядок ден¬ 
ний: 1) Доповідь ЦК ВКП(б); 2) 
Доповідь ЦКК ВКП(б); 3) Звіт 
ЦК КП(б)У; 4) Звіт Ревізійної ко¬ 

місії КП(б)У; 5) Звіт ЦКК КП(б)У; 
6) Про перспективи госп. будівницт¬ 
ва; 7) Про роботу на селі; 8) Про 
завдання культур, будівництва на 
Україні; 9) Вибори керівних орга¬ 
нів КП(б)У. З’їзд проходив в об¬ 
становці перших успіхів соціаліс¬ 
тичної індустріалізації. Він зібрав¬ 
ся напередодні П ’ятнадцятого 
з'їзду ВКП(б), який узяв курс на 
колективізацію с. г. З’їзд одностай¬ 
но схвалив політ, лінію й практич¬ 
ну діяльність ЦК ВКП(б) і ЦК 
КП(б)У, відзначивши, що кому¬ 
ністи України були незламною опо¬ 
рою ленінського ЦК ВКП(б) в бо¬ 
ротьбі з троцькістсько-зінов'єв- 
ським антипартійним блоком. 
З’їзд засудив троцькістську опо¬ 
зицію як прояв дрібнобурж. ухилу 
в партії. Схваливши рішучу боро¬ 
тьбу з проявами націоналізму в 
КП(б)У (Шумський, Хвильовий, 
Волобуєв), з’їзд зобов’язав ЦК, 
всіх комуністів республіки й нада¬ 
лі займати тверду й непримирен¬ 
ну позицію щодо відхилень від ле¬ 
нінської політики в нац. питанні. 
З’їзд висунув вимогу перед ЦК 
КП(б)У, всіма комуністами рес¬ 
публіки рішуче втілювати в життя 
генеральну лінію партії на інду¬ 
стріалізацію країни, тримати курс 
на реорганізацію с. г. на основі 
кооперативного плану В. І. Лені¬ 
на. З’їзд дав настанови щодо скла¬ 
дання 1-го п’ятирічного плану роз¬ 
витку нар. г-ва УРСР. З’їзд нак¬ 
реслив заходи, спрямовані на да¬ 
льше виробниче кооперування с. г.: 
на забезпечення села с.-г. машина¬ 
ми, організацію пунктів с.-г. тех¬ 
ніки й машинно-тракторних т-в, 
розвиток контрактації, різних ви¬ 
дів кооперації й насамперед вироб¬ 
ничих кооперативів, піднесення ро¬ 
лі комітетів незаможних селян, 
поліпшення роботи сільрад, зміц¬ 
нення екон. і політ, позицій бідно¬ 
ти на селі, обмеження і поступового 
витіснення куркульства. Гол. зав¬ 
даннями в галузі культур, будів¬ 
ництва з’їзд визначив повну лікві¬ 
дацію неписьменності, вдоскона¬ 
лення системи освіти, всемірне 
сприяння розвиткові науки, л-ри і 
мистецтва. З’їзд обрав ЦК і ЦКК 
КП(б)У. 
Літ.: Десятий з’їзд Комуністичної пар¬ 
тії (більшовиків) України. 20—29 лис¬ 
топада 1927 р. Стенографічний звіт. 
X., 1928; Комуністична партія Украї¬ 
ни в резолюціях і рішеннях з’їздів, 
конференцій і пленумів ЦК, т. 1. К., 
1976. 
ДЕСЯТИМ З’ЇЗД РКП(б) — від¬ 
бувся 8—16.ІІІ 1921 в Москві. В 
роботі з’їзду взяли участь 694 деле¬ 
гати з ухвальним і 296 — з дорад¬ 
чим голосом, які представляли 
732 521 комуніста. Порядок ден¬ 
ний: 1) Звіт ЦК; 2) Звіт Контроль¬ 
ної Комісії; 3) Профспілки та їхня 
роль у госп. житті країни; 4) Соціа¬ 
лістична республіка в капіталіс¬ 
тичному оточенні, зовн. торгівля, 
концесії та ін.; 5) Про продроботу, 
продрозверстку та продподаток і 
питання про паливну кризу; 6) Пи¬ 
тання парт, будівництва; 7) Чер¬ 
гові завдання партії в нац. питан¬ 
ні; 8) Реорганізація армії й питан¬ 
ня про міліцію; 9) Головполітосві- 
та й агіт.-пропагандистська робота 
партії; 10) Доповідь представника 
РКП(б) в Комінтерні та його чер¬ 
гові завдання; 11) Доповідь членів 

ДЕСЯТИЙ 
З’ЇЗД РКП(б) 

О. Десняк. 

П. Дессау. 

О. Ф. Десяк. 
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РКП(б) в Міжпрофраді; 12) Вибо¬ 
ри керівних органів партії. Робо¬ 
тою з’їзду керував В. І. Ленін. 
Він виступив з промовами при від¬ 
критті й закритті з’їзду, з допові¬ 
дями про політ, діяльність ЦК, 
про заміну продрозверстки нату¬ 
ральним податком, про єдність 
партії й анархо-синдикалістський 
ухил, про профспілки та в палив¬ 
ному питанні, а також розробив 
проекти резолюцій 9 найважливі¬ 
ших питань порядку денного. З’їзд 
проходив у поворотний істор. пе¬ 
ріод, коли Рад. д-ва здійснювала 
перехід від громадянської війни 
до мирного будівництва. Нові умо¬ 
ви диктували необхідність вироби¬ 
ти нову політику партії в корін¬ 
них питаннях політ, і госп. життя 
країни. У звіті про діяльність ЦК і 
в доповіді про заміну продроз¬ 
верстки натуральним податком 
В. І. Ленін дав глибоке теор. і по¬ 
літ. обгрунтування необхідності 
переходу до нової економічної по¬ 
літики (непу). З’їзд прийняв 
істор. рішення про заміну продроз¬ 
верстки продподатком, про пере¬ 
хід від політики «воєнного кому¬ 
нізму> до непу. Особливу увагу 
з’їзд приділив питанню про єд¬ 
ність партії. Капіталістичне ото¬ 
чення, існування в країні знач¬ 
ної маси дрібної буржуазії були 
живильним середовищем для опор¬ 
тунізму і фракційності. Троць- 
кісти, «робітнича опозиція», гру¬ 
па «демократичного централізму» 
та ін. опортуністичні групи, ведучи 
фракційну боротьбу й вимагаючи 
свободи фракцій і угруповань, 
штовхали партію до розколу. Це 
вело до ослаблення пролет. дикта¬ 
тури, було на користь її класовим 
ворогам. В. І. Ленін у своїх висту¬ 
пах гостро критикував антимарк- 
систські погляди опозиційних угру¬ 
повань, показав їхню небезпеку для 
справи єдності партії. Прийнята за 
пропозицією В. І. Леніна резолю¬ 
ція «Про єдність партії» вимагала 
негайно розпустити всі фракційні 
групи, які вели до ослаблення пар¬ 
тії, підривали її єдність. З’їзд дав 
ЦК повноваження застосувати як 
крайній захід виключення з пар¬ 
тії членів ЦК, які стали на шлях 
фракційності. З’їзд прийняв також 
підготовлену В. І. Леніним резо¬ 
люцію «Про синдикалістський і 
анархістський ухил у нашій пар¬ 
тії», спрямовану на зміцнення ідей¬ 
ної єдності РКП(б). В ній вказу¬ 
валося, що погляди «робітничої 
опозиції»та ін. опозиційних груп — 
не тільки теоретично неправильні, 
а й становлять велику політ, небез¬ 
пеку, бо втілення їх у життя неми¬ 
нуче приведе до ослаблення керів¬ 
ної ролі Комуністичної партії. 
Значне місце в роботі з’їзду зай¬ 
няло питання про роль профспі¬ 
лок у госп. будівництві. Підбивши 
підсумки дискусії про профспілки, 
з’їзд схвалив ленінську платфор¬ 
му, в якій визначалися роль і зав¬ 
дання профспілок як школи кому¬ 
нізму і висувалися заходи по роз¬ 
ширенню профспілкової демокра¬ 
тії. З’їзд прийняв розгорнуте рі¬ 
шення з нац. питання, спрямоване 
на ліквідацію фактичної нерівнос¬ 
ті раніше пригноблених націй, на 
зміцнення єдності і дружби наро¬ 
дів рад. республік. З’їзд засу¬ 

див антипарт. ухили в нац. питан¬ 
ні — великодерж. шовінізм і міс¬ 
цевий націоналізм. У галузі парт, 
будівництва з’їзд визнав за необ¬ 
хідне дальше розширення внутрі- 
парт. демократії, підвищення ідей- 
но-політ. рівня членів партії, по¬ 
силення комуністичного впливу се¬ 
ред безпарт. мас, підвищення боє¬ 
здатності партії в її боротьбі проти 
контрреволюц. сил і антипарт. ухи¬ 
лів. З’їзд намітив конкретні шля¬ 
хи переходу від капіталізму до со¬ 
ціалізму, визначив методи будів¬ 
ництва соціалізму в нових умовах. 
З’їзд обрав ЦК і ЦКК РКП(б). 
Літ.: Ленін В. І. X з’їзд РКП(б) 
8 — 16 березня 1921 р. Повне зібран¬ 
ня творів, т. 43; Десятий сьезд РКП(б). 
Март 1921 года. Стенографический от^ 
чет. М., 1963; Історія Комуністичної 
партії Радянського Союзу. К., 1977. 

А. В. Мяловицький. 

ДЕСЯТИЙ пятирГчний 
ПЛАН — єдиний державний перс- 
пективний план розвитку нар. г-ва 
СРСР на 1976—80. Розроблений 
на підставі Основних напрямів 
розвитку народного господарства 
СРСР на 1976—1980 роки, затвер¬ 
джених XXV з’їздом КПРС і се¬ 
сією ВерховноҐ Ради СРСР. Гол. 
завдання п’ятирічки: послідовне 
здійснення курсу Комуністичної 
партії на піднесення матеріального 
і культур, рівня життя народу на 
основі динамічного й пропорційного 
розвитку сусп. вироби, та підвищен¬ 
ня його ефективності, прискорен¬ 
ня науково-технічного прогресу, 
зростання продуктивності праці, 
всемірного поліпшення якості робо¬ 
ти в усіх ланках нар. г-ва. Десята 
п’ятирічка — п’ятирічка ефектив¬ 
ності і якості. Д. п. гі. визначено 
збільшити національний доход у 
1976—80 на 26% ; продуктивність 
сусп. праці має зрости в цілому 
на 25%. Випуск пром. продукції в 
країні заплановано збільшити за 
п’ятиріччя на 36% ; випуск продук¬ 
ції машинобудування й металооб¬ 
робки—на 53% Середньорічний об¬ 
сяг вироби, с.-г- продукції має зрос¬ 
ти на 16%. Дальше зміцнення кор¬ 
мової бази дасть можливість збіль¬ 
шити поголів’я худоби і птиці, під¬ 
вищити також їхню продуктивність 
і збільшити обсяги закупівель 
худоби, птиці, молока, яєць. По¬ 
ставки с.-г. машин, а також машин 
і обладнання для тваринництва і 
вироби, кормів зростуть за роки 
десятої п’ятирічки порівняно з 
дев’ятою в 1,5 раза. Капітальні 
вкладення в нар. г-во країни відпо¬ 
відно Д. п. п. зростуть на 26%. 
Накреслена широка програма со¬ 
ціального розвитку і дальшого під¬ 
вищення рівня життя народу. Пе¬ 
редбачено дальше поліпшення 
умов праці, посилення її творчого 
характеру, збільшення доходів на¬ 
селення, підвищення рівня і вдос¬ 
коналення структури споживан¬ 
ня. Середня заробітна плата ро¬ 
бітників і службовців має збіль¬ 
шитися за 1976—80 на 17%, дохо¬ 
ди колгоспників від громад, г-ва 
колгоспів підвищаться в середньо¬ 
му на 26%. Поряд з цим населення 
одержить на 30% більше виплат та 
пільг з суспільних фондів спожи¬ 
вання. У великих масштабах здій¬ 
снюватиметься житл. будівництво. 
Дальшого розвитку набуде систе¬ 

ма нар. освіти. В десятій п’ятиріч¬ 
ці передбачено дальше значне 
піднесення економіки всіх союз¬ 
них республік. Зокрема, в УРСР 
планується збільшити обсяг пром. 
вироби, порівняно з дев’ятою 
п’ятирічкою на 33%, середньоріч¬ 
ний обсяг вироби, продукції с. г. 
— на 13%. Дальші прогресивні 
зміни відбудуться в структурі нар. 
г-ва республіки. На Листопадовому 
пленумі ЦК КПРС 1978 відмічено, 
що за перші три роки Д. п. п. знач¬ 
но розширено й оновлено осн. ви¬ 
робничі фонди нар. г-ва, які зрос¬ 
ли на 195 млрд. крб.; вироблено 
продукції на 450 млрд. крб. біль¬ 
ше, ніж за перші три роки дев’ятої 
п’ятирічки, збудовано понад 700 
великих пром. підприємств тощо. 
Див. Союз Радянських Соціаліс¬ 
тичних Республік та статті про 
союзні республіки. 

Літ.: Матеріали XXV з’їзду КПРС. 
К., 1977; Матеріали XXV з’їзду Ко¬ 
муністичної партії України. К., 1976; 
П’ятирічка якості. К., 1976; Развитие 
зкономики СССР в десятой пятилет- 
ке. М., 1977; Краткий зкономичес- 
кий словарь пятилетки зффективности 
и качества. К., 1978; Пятилетние пла¬ 
ни коммунистического стройтельства. 
М., 1978. Г. І. Дерев'янкін. 

ДЕСЯТЙНА— 1) Десята частина 
доходів, яку сплачувало церкві 
залежне населення у феод, період у 
європ. країнах. У Київській Русі 
Д. вперше встановив київ, князь 
Володимир Святославич після 
хрещення Русі для збудування і 
утримання Десятинної церкви в 
києві. Пізніше Д. набула характе¬ 
ру повсюдного феод, податку, який 
збирали церк. установи. В період 
монголо-татарського іга на Русі 
Д. називалася данина, яку татари 
стягували з населення рус. земель. 
У Польщі та почасти на загарбаних 
нею в 14—18 ст. укр. землях Д. 
збирали у вигляді «снопової деся¬ 
тини», яку часто брали поряд з 
заг. Д. (з зерна та ін. продуктів). 
Д. призначалася на утримання 
місц. храмів, священиків та ви¬ 
щого духівництва і була одним із 
засобів феод, експлуатації селян¬ 
ства. 2) Міра земельної площі в 
Росії, Білорусії і на Україні. Ві¬ 
дома з кінця 15 ст. Спочатку Д. 
являла собою квадрат із сторо¬ 
ною 50 сажнів, тобто 0,1 версти 
(звідси назва). З 1753 в Росії роз¬ 
мір Д. встановлено в 2400 кв. саж¬ 
нів (1,0925 га). У зв’язку з дек¬ 
ретом РНК РРФСР від 14.IX 
1918 про запровадження метрич¬ 
ної системи мір Д. поступово вий¬ 
шла з ужитку. 
ДЕСЯТЙННА ЦЕРКВА в Киє¬ 
ві — перша кам’яна церква Дав¬ 
ньої Русі. Збудували її руські й 
візантійські майстри 989—996 за 
часів князювання Володимира 
Святославича, який на збуду¬ 
вання й утримання її виділив 
десятину (звідси назва храму). 
Давні джерела називають Д. ц. й 
церквою Богородиці. Д. ц. являла 
собою хрестовокупольний шести- 
стовпний храм; у її оздобленні були 
ікони, хрести й посуд, привезені 
з Корсуня (див. Херсонес Таврійсь¬ 
кий). В Д. ц. було поховано Воло¬ 
димира Святославича, його дру¬ 
жину— візант. царівну Анну; сюди 
було перенесено з Вишгорода прах 
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кн. Ольги. В кін. 1240 монгол о- 
татаон, захопивши Київ, зруйну¬ 
вали Д. ц. Розкопки руїн храму 
почали провадитися в 30-х рр. 17 
ст. (П. С. Могила), 1824—26; дета¬ 
льніші дослідження було проведе¬ 
но 1908—14. В 1938—39 експедиція 
Ін-ту археології АН УРСР пов¬ 
ністю відкрила і вивчила залишки 
всіх частин Д. ц. При розкопках 
було виявлено фрагменти мозаїч¬ 
ної підлоги, фрескового й мозаїч- 

фасад. 989—996. Реконструкція. 

ного оздоблення храму, кам'яні до¬ 
мовини, залишки фундаментів то¬ 
що. Поблизу Д. ц. відкрито руїни 
князівських палаців і жител бояр, 
а також майстерень ремісників та 
численні поховання 9—10 ст. Ар- 
хеол. знахідки, зібрані на тер. 
Д. ц., зберігаються в Держ. архі¬ 
тектурно- істор. заповіднику «Со¬ 
фійський музей». В 1828—42 в Киє¬ 
ві було споруджено з тією ж наз¬ 
вою церкву за проектом арх. 
В. П. Стасова (не збереглася). 
Літ.: Каргер М. К. Древний Киев, 
т. 1-2. М.-Л., 1958—61. 
ДЕСЯТИНбГІ МОЛЙСКИ фе- 
саросіа) — ряд безхребетних тва- 
рин класу головоногих молюсків. 
Характеризуються наявністю 10 
щупалець, з яких 2 ловецькі. У 
багатьох зберігся рудимент рако¬ 
вини. Найвідоміші представни¬ 
ки— каракатий#, різні роди каль¬ 
марів. Викопні рештки (напр., бе¬ 
лемніти) відомі з тріасу. 
ДЕСЯТИНбГІ ракоподГбні 
(Ьесаросіа) — ряд безхребетних 
тварин типу членистоногиху під¬ 
класу вищих ракоподібних. Тіло 
(довж. 0,3 — 80 см) різноманіт¬ 
ної форми; поділяється на голово- 
груди й черевце; є первинна голова 
(протоцефалон), на якій містяться 
2 пари вусиків і очі. Задня щелепо¬ 
ва ділянка головного відділу, зли¬ 
ваючись з грудьми, утворює щеле- 
погруди, вкриті суцільним щитом — 
карапаксом. Черевце добре роз¬ 
винене, з плавальними ніжками, 
або ж редуковане й підігнуте під 
головоіруди (у крабів). У раків-са- 
мітників воно асиметричне. Д. р.— 
переважно роздільностатеві. Роз¬ 
виток прямий або (у більшості) з 
метаморфозом. Личинки — науп- 
ліус, зоеа. Бл. 10000 видів, пошире¬ 
них у всьому світі, з них у фауні 
СРСР — понад 200 видів. У пріс¬ 
них водах УРСР — 3 види річко¬ 
вих раків, у Чорному м.— 36 ви¬ 
дів, в Азовському — 4. Живуть 
Д. р. переважно в морях, деякі ви¬ 
ди — у прісних водах і навіть у 
вологих біотопах суходолу. Жив¬ 
ляться тваринною і рослинною 
їжею; охоче поїдають трупи тва¬ 

рин. Річкові раки, деякі креветки, 
омари, лангусти широко викорис¬ 
товуються людиною в їжу. Най¬ 
більше пром. значення в СРСР 
має камчатський краб. Викопні 
Д. р. трапляються починаючи з 
відкладів тріасового періоду. 

О. П. Маркевич. 

ДЕСЯТКбВА СИСТЕМА ЧЙС- 
ЛЕННЯ — система числення, 
основою якої є число 10. Поширена 
в багатьох країнах світу. 
ДЕСЯТКбВИЙ ДРІБ — особли¬ 
вий запис дробового чи цілого чис¬ 
ла. Якщо знаменник звичайного 
дробу дорівнює степеню числа 10 
з цілим невід’ємним показником, 
то його можна записати у вигляді 
Д. д., відділивши справа в чисель¬ 
нику комою стільки знаків, скіль¬ 
ки нулів у знаменнику (напр., 
325 
^00" = 3,25). Нескоротний звичай¬ 

ний дріб, знаменник якого є добут¬ 
ком степенів чисел 2 і 5, можна 
перетворити на скінченний Д. д.; 
якщо ж у знаменнику є й ін. мно¬ 
жники — то тільки на нескінчен¬ 
ний періодичний дріб. Нескінчен¬ 
ними неперіодичними дробами поз¬ 
начають ірраціональні числа. Д. 
д. застосовували ще в 14 ст. В 
Європі його вперше почав система¬ 
тично застосовувати нідерланд. ма¬ 
тематик С. Стевін. 
ДЕСЯТКбВИЙ ЛОГАРЙФМ — 
логарифм, ссновою якого є число 
10. Д. л. числа N позначається 
1§ N => ІО£,0 N. 
ДЕТАЛІ МАШИН (франц. сіеіа- 
іі — подробиця) — 1) Частини ма¬ 
шин, приладів, апаратів або при¬ 
строїв, виготовлені з одного ма¬ 
теріалу без застосування складаль¬ 
них операцій. Розрізняють Д. м. 
заг. і спец, призначення. До Д. м. 
заг. призначення належать деталі, 
що є типовими для багатьох ма¬ 
шин, приладів та ін. (напр., зуб¬ 
часті колеса, вали, осі, болти, 
шпонки, гайки), а також пружні й 
корпусні деталі. Пружні Д. м. 
{мембрани, пружини, гумові втул¬ 
ки і прокладки, ресори тощо) за¬ 
стосовують для гасіння енергії уда¬ 
рів, віброізоляції та ін. Корпусні 
Д. м. (напр., плити' станини, 
фундаментні рами) сприймають 
осн. сили, що діють у машині. 
Окрему групу Д. м. становлять де¬ 
талі мастильних пристроїв і масло¬ 
проводів (фільтри, штуцери, мас- 
лопокажчики тощо). До Д. м. 
спец, призначення належать дета¬ 
лі, застосовувані тільки в машинах 
певного типу (лопатки турбін, ле- 
мехи, повітряні гвинти, колін¬ 
часті вали). 2) Наукова дисциплі¬ 
на про теорію, розрахунок і кон¬ 
струювання деталей машин. Пов’я¬ 
зана з машин і механізмів теорією, 
опором матеріалів матеріало¬ 
знавством, виготовленням і скла¬ 
данням деталей, тех. кресленням, 
надійністю виробів і технічною 
діагностикою. Дослідження Д. м. 
проводять в Інституті машинознав¬ 
ства АН СРСР (Москва) та ін. 
н.-д. установах, зокрема на Україні 
у Машинобудування науково-дос¬ 
лідному і проектно-технологічно¬ 
му інституті. Машинобудування 
проблем інституті АН УРСР. 
Створенню теорії і розрахунку 
Д. м. сприяли роботи В. Л. Кир- 

пичова, М. Є. Жуковського, І. І. 
Артоболевського, Є. О. Патона 
та ін. вчених. Див. також Ма¬ 
шинобудування . 
Літ.: Слупський Є. І. Деталі машин. 
К., 1971; Решетов Д. Н. Детали ма¬ 
шин. М., 1974; Орлов П. И. Основи 
конструирования, кн. 1 — 3. М., 1977. 

М. С. Триваймо. 

ДЕТАЛЬНОЇ РІВНОВАГИ прй- 
Н ІДИ П — загальне положення ста¬ 
тистичної фізики, за яким будь- 
який мікроскопічний процес у рів¬ 
новажній системі протікає з тією 
самою швидкістю, що й зворотний 
йому. Швидкість при цьому розгля¬ 
дається статистично — як серед¬ 
нє великої кількості однакових 
мікропроцесів. У квантовій теорії 
Д. р. п. полягає в рівності імовір¬ 
ностей прямого й зворотного про¬ 
цесів. Д. р. п. відіграє важливу 
роль при розв’язуванні задач кі¬ 
нетики фізичної та при дослід¬ 
жуванні різних процесів зітк¬ 
нення між атомними і ядерними 
частинками. 

ДЕТАНДЕР (від франц. сіеіепсі- 
ге — послаблювати) — машина для 
охолоджування і скраплюван¬ 
ня газів з віддачею зовнішньої ро¬ 
боти. Дія Д. грунтується на адіа¬ 
батному процесі розширення газів, 
який супроводиться зниженням їх¬ 
ньої т-ри. Розрізняють Д. турбін¬ 
ні, або турбодетандери (мал.), і 
поршневі. Турбінні Д. поділяють 
на доцентрові, відцентрові й осьо¬ 
ві; активні (див. Активна турбі¬ 
на) й реактивні (див. Реактивна 
турбіна); одно- та багатоступінчас¬ 
ті; поршневі Д.— на горизонтальні 
та вертикальні, одно- і багаторяд- 
ні. Д. застосовують в установках, 
де гази скраплюють і розділяють 
методом глибокого охолоджування, 
в установках, що імітують висотні 
й космічні умови, кріогенних реф¬ 
рижераторах тощо. 

ДЕТЕКТЙВ (англ. (ІЄІЄСІІУЄ, від 
лат. сіеіе^о—розкриваю, виявляю) 
— 1) Агент таємної служби 
розшуку, сищик. 2) Літературний 
твір чи кінофільм, зміст яких при¬ 
свячено розкриттю загадкового зло¬ 
чину. 

ДЕТЕКТЙВНА ЛІТЕРАТУРА — 
художні твори (романи, повісті, 
оповідання), в яких сюжет побу¬ 
дований на розкритті різноманіт¬ 
них заплутаних таємниць, най¬ 
частіше пов’язаних зі злочином. 
Початок Д. л. поклали новели 
Е. По («Вбивство на вулиці Морг», 
1841, та ін.). Популярні романи і 
повісті У. Коллінза, А. Конан- 
Дойля, А. Крісті, Ж. Сіменона, 
Е. Уоллеса, Дж. Болла, написані 
в жанрі Д. л.,не позбавлені ху- 
дож. якостей, а часом і соціаль¬ 
ної гостроти. Проте в переважній 
своїй більшості бурж. детектив 
виродився в низькопробну буль¬ 
варну л-ру. Особливості рад. де¬ 
тективу відповідають завданням, 
які стоять перед усією рад. л-рою. 
Перші рад. твори цього жанру — 
романи М. Шагінян «Месс-Менд» 
(1924), О. Толстого «Гіперболоїд 
інженера Гаріна» (1925—27), по¬ 
вість Д. Бузька «Лісовий звір» 
(1924), в наступні роки — твори 
А. Адамова, Л. Шейніна, М. Ата- 
рова, Р. Кіма, в укр. л-рі — 
Р. Самбука, В. Кашина та ін. 

ДЕТЕКТИВНА 
ЛІТЕРАТУРА 

Десятиногі 
ракоподібні: 
1 — норвезький омар 
(ИерЬгоз погуебісиз); 
2 — креветка Рапсіаіиз 
Ьогеаііз; 3 — рак-саміт- 
ник Рабигиз ЬегпЬагсІиз; 
4 — краб Сагсіпиз шае- 
паз. 

Детандер турбінний до*» 
центровий реактивний; 
1 — напрямний сопло¬ 
вий апарат; 2 — ротор 
(стрілками показано 
надходження і вихід 
газу). % 
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Детектор амплітудний: 
1 — коливальний кон¬ 
тур; 2 — напівпровід¬ 
никовий діод; 3 — ре¬ 
зистор (електричний 
опір); 4 — конденсатор. 

ДЕТЕКТОР (лат. беіесіот — 
відкривач, від сіеіе§о — вияв¬ 
ляю)— 1) Пристрій для детектуван¬ 
ня (перетворення) високочастотних 
електричних коливань на коливан¬ 
ня меншої частоти або на постій¬ 
ний струм. Найпоширенішими є 
Д., де з модульованих (певним чи¬ 
ном змінених) високочастотних ко¬ 
ливань виділяються низькочастот¬ 
ні модулюючі коливання, що не¬ 
суть інформацію (коливання зву¬ 
кової частоти, сигнали зображення 
та ін.). Розрізняють Д. амплітуд¬ 
ні, частотні й фазові. В амплітуд¬ 
них Д. (мал.) детектуються амплі- 
тудно-модульовані коливання (най¬ 
частіше з використанням на¬ 
півпровідникових або електрова¬ 
куумних діодів). В частотних і фа¬ 
зових Д. частотно- і фазово-моду- 
льовані коливання перетворюють¬ 
ся на амплітудно-модульовані; з 
цих Д. перетворені коливання над¬ 
ходять в амплітудні. Д. застосо¬ 
вують у радіотехніці. 2) Прилад 
для реєстрації рентгенівського, 
альфа-, бета- і гамма-випроміню¬ 
вання, нейтронів, протонів тощо. 
За допомогою Д. визначають склад 
випромінювання, вимірюють його 
інтенсивність, вивчають взаємодію 
швидких елементарних частинок з 
атомними ядрами тощо. 
ДЕТЕРМІНАНТ матриці [від лат. 
сіеіегтіпапз (сіеіегтіпапііз) — виз¬ 
начальний] — математичне понят¬ 
тя; те саме, що й визначник мат¬ 
риці. 
ДЕТЕРМІНАЦІЯ (лат. сіеіегшіпа- 
Ііо — визначення) в ембріоло¬ 
гії — процес виникнення якіс¬ 
ної своєрідності частин зародка на 
стадіях розвитку, що передують по¬ 
яві у них морфологічно помітних 
ознак тканин та органів; таким 
способом визначається (детерміну¬ 
ється) шлях наступного розвитку 
частин зародка. В основі Д. лежить 
активація або гальмування діяль¬ 
ності окремих генів, яка приводить 
до синтезу молекул інформаційної 
рибонуклеїнової кислоти ; біл¬ 
ків. Д. відбувається внаслідок 
дії ряду факторів: потрапляння 
під час поділу в різні клітини неод¬ 
накової якості цитоплазми, індук¬ 
тивного впливу (див. Індукція в 
біології), ефекту маси тощо. У тва¬ 
рин зі спіральним (у більшості пер- 
винноротих) або близьким до ньо¬ 
го типом дроблення яйцеклітини 
Д. проявляється ще під час дроб¬ 
лення, що дає змогу передбачити 
шлях розвитку кожного окремого 
органа. У тварин з ін. типами дроб¬ 
лення (більшість вторинноротих) 
Д. спочатку лабільна, що зу¬ 
мовлює можливість штучної змі¬ 
ни шляху розвитку певної частини 
зародка. Згодом Д. стає ста¬ 
більною й характеризується 
стійким закріпленням властивості 
клітин давати початок лише пев¬ 
ному органу чи частині тіла. Д. 
спричинюється до морфологічно 
помітного диференціювання. Тер¬ 
мін «детермінація» запровадив 
1900 нім. ембріолог К. Гайдер. У 
поглядах на причини Д. були ідеа¬ 
лістичні й механістичні відхилен¬ 
ня (див. Неовіталізм, Префор¬ 
мізм). О. В. Денисьєвський. 
ДЕТЕРМІНІЗМ ТА ІНДЕТЕР- 
МІНІЗМ — протилежні філософ¬ 
ські вчення про відношення між 

явищами матеріальної дійсності та 
людської діяльності. Детер¬ 
мінізм — матеріалістичне вчен¬ 
ня про загальну об'єктивну зумов¬ 
леність явищ природи, суспільства 
та людської психіки, зокрема волі. 
Головним у детермінізмі є поло¬ 
ження про причинність як такий 
зв’язок явищ, при якому одне яви¬ 
ще (причина) за певних умов по¬ 
роджує інше (дію). Індетер¬ 
мінізм — ідеаліст, вчення, що 
заперечує об’єктивну зумовленість 
явищ природи, суспільства і людсь¬ 
кої психіки, необхідний і законо¬ 
мірний зв’язок між ними. Домарк¬ 
систський детермінізм усю багато¬ 
манітність зв’язків між речами зво¬ 
див до необхідних, заперечуючи 
об’єктивність випадковості (див. 
Необхідність і випадковість), і це 
призводило до фаталізму. Діа- 
лектико-матеріалістичний детермі¬ 
нізм визнає різноманітність відно¬ 
шень детермінації. Його зміст поряд 
з положенням про причинність роз¬ 
кривається в таких категоріях, як 
взаємозв'язок, взаємодія, абсо¬ 
лютне і відносне, необхідність і 
випадковість^ закон, умова, мож¬ 
ливість і дійсність, підстава і на¬ 
слідок. Принципи діалектико-мате- 
ріалістичного детермінізму лежать 
в основі марксистського вчення про 
соціальну сутність людини та її 
свободу, про закономірності істор. 
розвитку суспільства. 
Однією з форм заперечення детер¬ 
мінізму є телеологія, за якою всі 
процеси являють собою реалізацію 
наперед визначеної мети (див. 
«Наперед визначеності теоріям). 
Індетермінізм набув особливого по¬ 
ширення в сучас. бурж. філософії 
(неопозитивізм, прагматизм, пер¬ 
соналізм). 
Літ.: Енгельс Ф. Анти-Дюрінг.—Діа¬ 
лектика природи. Маркс К. і Енгельс 
Ф. Твори, т. 20; Ленін В. І. Повне зіб¬ 
рання творів: т. 18. Матеріалізм і 
емпіріокритицизм; т. 29. Філософські 
зошити; Парнюк М. А. Принцип де- 
терминизма в системе материалисти- 
ческой диалектики. К., 1972; Аскин 
Я. Ф. Философский детерминизм и 
научное познание. М., 1977. 

М. О. Парнюк. 
ДЕТОНАТОР (франц. беїопаїеиг, 
від беїопег — вибухати) — заряд 
бризантної (дробильної) вибухової 
речовини (ВР), призначеної для 
збудження (ініціювання) вибуху 
основного заряду арт. снаряда, мі¬ 
ни, авіабомби, бойової частини ра¬ 
кети, а також підривного заряду 
(див. Бризантність). Як Д. зви¬ 
чайно використовують пресовані 
циліндричні шашки з тетрилу, тро¬ 
тилу, флегматизованого гексогену, 
тену та ін. ВР, чутливіших до по¬ 
чаткового імпульсу капсуля-дето¬ 
натора, ніж ВР осн. заряду. Іні¬ 
ціювання Д. здійснюється капсу¬ 
лем-детонатором, електро детонато¬ 
ром, запалом та ін. 
ДЕТОНАЦІЯ (франц. беїопаїіоп) 
— 1) Процес хім. перетворення 
вибухової речовини, що поширю¬ 
ється в даній речовині з надзвуко¬ 
вою швидкістю і супроводиться 
виділенням енергії. 2) Д. мотор¬ 
ного палива — надмірно 
швидке горіння робочої суміші в 
циліндрі двигуна внутрішнього зго¬ 
ряння. Зумовлює різку зміну тис¬ 
ку в циліндрі, нерівномірну робо¬ 
ту двигуна, зменшення його потуж¬ 

ності, перегрівання й завчасне 
спрацювання тощо. Див. також 
Антидетонатори. 

ДЕТРЙТ (від лат. сіеігіпіз — стер¬ 
тий) — 1) В біології — сукуп¬ 
ність завислих у воді та осілих на 
дно водойми дрібних (від кількох 
мікрометрів до кількох сантимет¬ 
рів) нерозкладених частинок рос¬ 
линних і тваринних організмів або 
їхніх виділень. Є поживою для 
водяних т. з. детритоїдних тварин. 
Осідаючи на дно, Д. бере участь в 
утворенні донних відкладів. 2) В 
геології — органогенний улам¬ 
ковий матеріал в осадочних гірсь¬ 
ких породах. Складається з улам¬ 
ків черепашок, скелетних фраг¬ 
ментів молюсків, губок, коралів, 
кісток хребетних, решток рослин¬ 
них тканин тощо. 

ДЕТРОЙТ — місто на Пн. СПІА, 
в штаті Мічіган. Порт на правому 
березі р. Дегройту. Вузол з-ць і 
автошляхів. 2 аеропорти. 1,4 млн. 
ж. (1974, оцінка); з передмістями— 
4,4 млн. ж. Один з великих фін. і 
пром. центрів, гол. центр, автомоб. 
пром-сті СІЛА (підприємства ком¬ 
паній «Форд», «Дженерал моторе», 
«Крайслер»). З автомобілебуду¬ 
ванням тісно пов’язані ін. галузі 
машинобудування та металооброб¬ 
ки. Розвинуті чорна металургія, 
обробка чооних і кольорових мета¬ 
лів, хім. пром-сть тощо. Підпри¬ 
ємства воєнної пром-сті. У Д.— 2 
ун-ти. Музеї: Грінфілд-віллідж 
(музей амер. побугу, бл. 100 ста¬ 
ровинних амер. будинків), історії 
автомобіля. Серед споруд 20 сг.— 
Публічна б-ка (1921—23, арх. К. 
Гілберт), Ін-т мистецтв (1922—27, 
арх. П. Крет; фрески Д. Рівери, 
1932—33), 47-поверховий хмаро¬ 
чос Пенобскот-білдінг (1928), пром. 
комплекс «Крайслер» (1938, арх. 
А. Кан), житл. комплекс Лафайєт- 
парк (1960, арх. Л. Міс ван дер 
Рое). Д. засн. 1701. 

ДЕТРбЙТСЬКА ФІНАНСОВА 
ГРУПА — фінансово-монополістич¬ 
на група СІЛА. Сформувалася 
наприкінці 50 — поч. 60-х рр. 
20 ст. Об’єднує ряд сімей монопо¬ 
лістичної буржуазії СІЛА — Фіше- 
рів, Кеттерінгів, Моттів, які тісно 
пов’язані між собою через систе¬ 
му участі, особисту унію та спіль¬ 
ний контроль над групою великих 
банків і пром. компаній. Центром 
Д. ф. г. є великі детройтські бан¬ 
ки «Нейшенал банк оф Детройт», 
«Детройт банк енд траст» і «Ман’ю- 
факчерерз нейшенал банк оф Дет¬ 
ройт». Д. ф. г. контролює такі ве¬ 
ликі корпорації, як «Берроуз» (у 
галузі електроніки), «Вайєндот ке- 
мікал» (у хім. пром-сті), разом з 
Морганами і Дюпонами — авто- 
моо. монополії «Дженерал мо¬ 
торе». Заг. сума активів, що пере¬ 
буває під контролем Д. ф. г., на 
поч. 2-ї пол. 70-х рр. становила 
ЗО млрд. доларів. 

В. А. Колибанов. 

ДЕ ТХАМ (Де Там; Бе ТЬат, пов¬ 
ністю — Хоанг Хоа Тхам; бл. 1857 
— 10.11 1913) — керівник зброй¬ 
них виступів у Пн. В’єтнамі про¬ 
ти франц. колонізаторів, в’єтнам¬ 
ський нац. герой. У визвольну бо¬ 
ротьбу включився 1887. У 1893— 
1913 очолював сел. рух у пров. 



До ст. Декоративно-ужиткове мистецтво. 

1. Колт з перегородчастою емаллю. Київ. 11—12 ст. 2. Майстер 
кола Д. Зінтюка, «Вершник». Кахля. Село Пистинь, тепер Косів- 
ського району Івано-Франківської області. 19 ст. 3. Інтер’єр 
української хати з виробами декоративно-ужиткового мистецтва. 
Поділля 19 ст. 4. Л. Є. Жоголь. фрагмент килима «Українська 
осінь». Київ. 1972. 5. 3. 3. Масляк. Свято врожаю. Гутне скло. 
Львів. 1975. 6. Л. О. Прокопик. Куманець. 1977; О. Т. Швець, 
В. М. Швець. Таріль «Зустріч». 1976; О. І. Бейсюк. Бокали. 1977. 
Місто Косів Івано-Франківської області. 

4 

5 

6 



До ст. Декоративно-ужиткове мистецтво. 1. Занавіска «Російські мотиви». 
Мереживо. Вологодська область, РРфСР. 1957. 2. Кабінет-бюро. Різьблен¬ 
ня на кістці. Село Холмогори, тепер Архангельської області, РРфСР. 
2-а половина 18 ст. 3. Кухоль, браслет і скринька. Срібло. Гравірування, 
чернь. Аул Кубачі, Дагестанська АРСР. 20 ст. 4. Слуцький пояс. Білорусія. 
19 ст 5. Р. Хеймрад. Килим «На святі пісні». Латвійська РСР. 1960. 
6. В. Емкуль. «Напад вовків на стадо оленів». Гравірування на моржовому 
іклі. Якутська АРСР. 1956. 7. Килим. Туркменія. 19 ст. 8. Ваза. Кольорове 
скло. Стародавній Єгипет. Середина 16 — кінець 14 ст. до н. е. 9. Кухоль. 
Чорний лак. Стародавня Греція. 6 ст. до н. е. 10. Декоративна таріль. 
Фаянс. Іран. 16 ст. 11. Таріль. Майоліка. Італія. 16 ст. 12. Свічник, 
фарфор. Німеччина. 1760. 13. Бокал. Скло. Чехія. 1830. 
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Бакжанг. Франц. колонізатори 
1897 змушені були укласти з Де Т. 
перемир’я і визнати його владу 
над районом, який контролювали 
повстанці. В 1909; франц. армія, 
порушивши угоду, почала наступ 
на цей район. Загони Де Т. зазна¬ 
ли поразки. Де Т. убитий зрадни¬ 
ками. 
ДЕУЛІНСЬКЕ ПЕРЕМИР’Я 1618 
— перемир’я на 14,5 року між Ро¬ 
сією і Річчю Посполитою, укла¬ 
дене 1(11 ).ХІІ в с. Деуліні (тепер 
м. Загорськ Моск. обл.) після 
невдалої спроби польського війсь¬ 
ка 1617—18 захопити Москву. 
Тяжке становище, в якому опини¬ 
лася країна в результаті вчинених 
інтервентами спустошень, змуси¬ 
ло рос. уряд погодитися залишити 
під владою Польщі Смоленську 
землю і Чернігово-Сіверську зем¬ 
лю. Д. п. не розв’язало гострих 
політ, суперечностей між Росією 
і Польщею. Тяжкі наслідки Д. п. 
були ліквідовані лише в результаті 
рос.-польс. війни 1654—67, яку Ро¬ 
сія вела разом з укр. і білорус, на¬ 
родами (див. Андрусівське пере¬ 
мир'я 1667, <Вічний мир> 1686). 

ДЕ-ФАКТО ВИЗНАННЯ (лат. сіє 
?ас£о — насправді) — одна з ос¬ 
новних форм визнання в міжнар. 
праві. Полягає в обмеженому виз¬ 
нанні однією д-вою будь-якої ін. 
д-ви (або уряду), що не обумовлює 
собою встановлення дипломатич. 
відносин між державами. 
ДЕФЕКАЦІЯ (лат. беГаесаІло — 
очищення) — виведення організ¬ 
мом решток неперетравленої їжі з 
травного тракту. У ссавців і лю¬ 
дини — виведення через анальний 
отвір калових мас. Акт Д. відбу¬ 
вається завдяки скороченню ряду 
гладеньких і поперечносмугастих 
м’язів, зокрема м’язів товстої та 
прямої кишок, яке координується 
центральною нервовою системою. 
ДЕФЕКАЦІЯ у ц укровому 
виробництві — очищення 
сирого бурякового соку від нецук- 
ристих речовин за допомогою вап¬ 
на. Буває попередня й основна. По¬ 
передньою Д., додаючи до буряко¬ 
вого соку невелику кількість вап¬ 
на (0,2—0,3%), забезпечують коа¬ 
гуляцію і осідання білків та ін. 
колоїдних речовин (див. Колоїдні 
системи). В разі основної Д. ство¬ 
рюють надлишок вапна (його вво¬ 
дять у кількості 2—3% від маси 
буряка), який при подальшій оброб¬ 
ці соку вуглекислим газом пере¬ 
ходить в осад і частково залиша¬ 
ється в розчині. Для Д. використо¬ 
вують апарати (дефекатори) без¬ 
перервної дії. 
ДЕФЄКТ МАСИ (від лат. бе- 
іессиз, тут — зменшення) — різни¬ 
ця між масою атома ізотопу, ви¬ 
раженою в атомних одиницях ма¬ 
си, і масовим числом, яке дорівнює 
кількості нуклонів у ядрі цього 
ізотопу. Д. м., віднесений до одно¬ 
го нуклона, наз. упаковувальним 
коефіцієнтом. 
ДЕФЕКТИ В КРИСТАЛАХ 
(від лат. беіесіиз — недолік, ва¬ 
да) — порушення періодичності 
розміщення атомів або іонів у ре¬ 
альних кристалах. Виникають як 
під час росту кристалів, так і піс¬ 
ля їх утворення в результаті теп¬ 
лового, мех., радіаційного, електр. 

та ін. діянь. За геом. ознаками 
Д. в к. (субмікродефекти) поділя¬ 
ють на точкові, лінійні та плоскі. 
Точковими Д. в к. є вакан¬ 
сії, атоми у міжвузловині, доміш- 
кові (сторонні) атоми. Вакансія 
може утворюватися при переході 
атома з вузла гратки у міжвузло- 
вину (дефект Френкеля) або при 
виході його на поверхню кристала 
(дефект Шотткі). Порушення в 
структурі кристалів хім. сполук, 
зумовлені браком або надлишком 
компонентів порівняно зі стехіо¬ 
метричною формулою (див. Сте¬ 
хіометрія), наз. стехіометричними 
Д. в к. До л і н і й н и х Д. в к. 
належать дислокації, до плос¬ 
ких — межі зерен кристалів, ря¬ 
ди та сітки дислокацій тощо. 
Строго кажучи, поверхню криста¬ 
ла можна розглядати і як його де¬ 
фект. Д. в к. істотно впливають на 
їхні фіз., мех., електр., магнітні, 
фотоелектричні та ін. властивості. 
Так, точкові дефекти, які в напів¬ 
провідниках можуть бути донора¬ 
ми або акцепторами і генерувати 
носії струму (<електрони і дірки), 
зумовлюють домішкову електро¬ 
провідність. В іонних кристалах 
внаслідок взаємодії точкових де¬ 
фектів з електронами й дірками 
утворюються т. з. центри забарв¬ 
лення. До них належать Р- і V- 
центри, які поглинають світло від¬ 
повідно у видимій та ультрафіоле¬ 
товій ділянці спектра. Перший ут¬ 
ворюється вакантним вузлом нега¬ 
тивного іона, який захопив елект¬ 
рон. другий — вакантним вузлом 
позитивного іона, який захопив 
дірку. Процеси взаємної дифузії 
твердих тіл, хім. реакції у твердо¬ 
му стані пов’язані з природою та 
рухом Д. в к. Дефекти, особливо 
лінійні та поверхневі, дуже впли¬ 
вають на пластичність, в'язкість, 
пружність га міцність кристалів. 
Див. також Дефекти металів. 
Літ.: Иоффе А. Ф. Физика полупро- 
водников. М. —Л., 1957; Герцрикен 
С. Д. [та ін.]. Физические основьі проч- 
ности и пластичности металлов. М., 
1963; Стоунхзм А. М. Теория дефек- 
тов в твердих телах, т. 1. Пер. с англ. 
М., 1978. К. Д. Товстюк. 
ДЕФЕКТИ МЕТАЛІВ — пору- 
шення регулярної кристалічної 
структури металів. Виникають 
під час виготовлення й експлуатації 
виробів, істотно впливаючи на ком¬ 
плекс їхніх властивостей. Д. м. роз¬ 
різняють за розміщенням (поверх¬ 
неві, внутрішні) і походженням 
(механічні, термічні, корозійні, зва¬ 
рювальні тощо). Крім того, їх по¬ 
діляють на суомікродефекти (див. 
Дефекти в кристалах), мікро- і 
макро дефекти. До мікро дефекті в 
належать порушення, що їх вияв¬ 
ляють оптичними мікроскопами. 
Деякі з них, напр. мікропори, мік- 
ротріщини, мікропузирі газів або 
дрібні включення інтерметалідів і 
карбідів, утворюються внаслідок 
росту відповідних субмікродефек¬ 
тів. Тривалий нагрів до високих 
температур спричинює перегрів ме¬ 
талу — виникнення крупнокри- 
сталічної структури. При вищих 
темп-рах можливий перепал ме¬ 
талу, що характеризується окис¬ 
ленням, а іноді й частковим оплав¬ 
ленням границь зерен. Особливим 
видом мікродефектів є залишкові 
мікронапруження, зосереджені в 

межах окремих зерен полікристала 
й зумовлені надлишком дисло¬ 
кацій одного знака. До мікроде¬ 
фектів належать і дендрити, що 
утворюються внаслідок мікроско¬ 
пічної ліквації й призводять при 
низькотемпературному деформу¬ 
ванні до розшарування через вини¬ 
кнення волокнистої або смугастої 
структури. Такі структури здебіль¬ 
шого властиві сталям, що містять 
неметалеві включення. Плени (то¬ 
нкі шлакові або окисні плівки) 
всередині литих металів і непрова- 
ри виникають під час зварювання 
плавленням. Макро дефекти (трі¬ 
щини, пори, газові пузирі) іноді 
розвиваються з мікродефектів. Га¬ 
зові пузирі призводять до виник¬ 
нення дірчастості при усадці в про¬ 
цесі тверднення рідких металів, що 
супроводиться звичайно утворен¬ 
ням усадкової раковини — ворон¬ 
коподібної порожнини у верхній 
частині зливка. Якщо в сталі є 
водень, виникають флокени — 
внутр. тріщини, заповнені воднем. 
До макро дефекті в належать і роз- 
ривини (порушення суцільності 
зовн. частин деформівного металу), 
вм’ятини, риски, подряпини тощо. 
Макро дефекти здебільшого зни¬ 
жують конструкційну міцність і 
надійність металевих виробів. Мік¬ 
ро дефекти, і особливо субмікроде¬ 
фекти, можуть зміцнювати метали 
й водночас створювати потенціаль¬ 
ні вогнища руйнування їх. В зв’яз¬ 
ку з цим при термічній і механіко- 
термічній обробці металів прагнуть 
до утворення оптимальної кількос¬ 
ті й певного розподілу дефектів. 
Найпоширенішим методом «залі¬ 
ковування > Д. м. є термічна оброб¬ 
ка. Виявляють Д. м. методами де¬ 
фектоскопії, металографічним 
або рентгеноструктурним аналізом 
та ін. Л. Н Лариков. 
ДЕФЕКТОЛОГІЯ (від лат. бе- 
Гесіиз — недолік, вада і Хбуод — 
вчення) — наука, яка вивчає особ¬ 
ливості і закономірності розвитку, 
виховання й навчання дітей з фі¬ 
зичними і психічними вадами. На 
основі цих закономірностей Д. виз¬ 
начає принципи, шляхи і засоби 
компенсації дефектів розвитку ди¬ 
тини, виховання з аномальних ді¬ 
тей корисних членів суспільства. 
До складу Д. входять спеціальна 
педагогіка і спеціальна психологія. 
Спец, педагогіка поділяється на 
сурдопедагогіку (про виховання і 
навчання дітей з вадами слуху), 
тифлопедагогіку (про виховання й 
навчання дітей з вадами зору), 
олігофренопедагогіку (про вихо¬ 
вання і навчання розумово відста¬ 
лих дітей), логопедію (про засоби і 
методи виправляння вад мови у 
дітей-логопатів). Існують і відпо¬ 
відні галузі спец, психології. До 
Д. належать також сурдотехніка 
й тифлотехніка, які розробляють 
тех. засоби навчання, корекції та 
компенсації дефекту. Д. розробляє 
й проблеми виховання і навчання 
дітей із складними формами ано- 
мальності (сліпоглухонімих, глу¬ 
хих і розумово відсталих, сліпих і 
розумово відсталих та ін.). Спеці¬ 
альні школи для аномальних ді¬ 
тей почали створювати у 18 ст. 
Тривалий час Д. звертала свою ува¬ 
гу переважно на сліпих, глухоні¬ 
мих і сліпоглухонімих, на дітей з 

ДЕФЕКТОЛОГІЯ 
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ДЕФЕКТОСКОП 

Гамма-дефектоскоп: 
1 — робочий контейнер, 
у який переміщують 
<по шлангу) джерело 
випромінювання; 
2 — контейнер, де збе¬ 
рігають джерело випро¬ 
мінювання. 

важкими розладами мови, дітей- 
олігофренів. У середині 20 ст. все 
більшу увагу почала приділяти ді¬ 
тям з частковими вадами (слабозо- 
рим, тим, що слабо чують, дітям 
з легкими розладами мови, дітям 
з затримкою психічного розвитку). 
Д. пов’язана з рядом суміжних на¬ 
ук — заг. педагогікою, заг., дит. 
і пед. психологією, з методикою 
навчання окремим шкільним пред¬ 
метам, з галузями мед. і оіол. 
наук та ін. Проблеми Д. в СРСР 
досліджують в Н.-д. ін-ті дефе¬ 
ктології АПН СРСР (Москва), н.-д. 
ін-тах педагогіки і психології 
УРСР (обидва — в Києві), у дея¬ 
ких ін. наук, установах та на ка¬ 
федрах дефектологічних ф-тів пед. 
ін-тів. З 1969 в Москві виходить 
журн. «Дефектология». 
Літ.: Дефектологический словарь. 
М.,' 1970. М. Д. Ярмаченко. 

ДЕФЕКТОСКОП — прилад або 
установка для дефектоскопії мате¬ 
ріалів і виробів. Розрізняють Д. 
ультразвукові, в яких використа¬ 
но властивість ультразвукових 
хвиль відбиватися від дефектів 
(напр., тріщин); магнітні, дія яких 
грунтується на властивості магніт¬ 
ного поля скупчувати магнітний по¬ 
рошок або суспензію в місцях де¬ 
фектів; електроіндуктивні, що 
збуджують у контрольованому ви¬ 
робі (матеріалі) вихрові струми, 
величина і густина яких залежать 
від наявності дефектів; гамма-де¬ 
фектоскопи (мал.), що просвічу¬ 
ють вироби (матеріали) гамма-про¬ 
мінням, тощо. Д. поділяють на 
універсальні, якими контролюють 
різні за формою і розмірами виро¬ 
би, і спеціалізовані — ними дослід¬ 
жують однотипні вироби; стаціо¬ 
нарні, лабораторні й переносні. 
Стаціонарні й лабораторні Д. обла¬ 
днують осцилографічними й циф¬ 
ровими індикаторами, самописни¬ 
ми пристроями, переносні Д.— 
стрілковими приладами, звукови¬ 
ми або освітлювальними сигналі¬ 
заторами. Є й Д., що контролюють 
рухомі вироби (напр., труби під 
час прокатки) або самі пересува¬ 
ються з великою швидкістю віднос¬ 
но виробів (рейкові Д., Д.-візки 
тощо). М. В. Білоус. 
ДЕФЕКТОСКОПГя (від лат. йе- 
тесІи$ — недолік, вада і грец. аио- 
яєсо — спостерігаю) — сукупність 
методів виявлення поверхневих або 
внутр. дефектів у матеріалах і ви¬ 
робах без руйнування їх. Методи 
Д. звичайно класифікують залеж¬ 
но від фіз. ефекту, що його вико¬ 
ристовують для контролю. Найпро¬ 
стіший — візуальний метод грун¬ 
тується на неоднаковому відби¬ 
ванні світла від бездефектної по¬ 
верхні й від дефектів. Зовн. повер¬ 
хню вивчають неозброєним оком 
або за допомогою лупи, для дослід¬ 
ження внутр. шарів використову¬ 
ють спец, трубки з освітлювачами. 
Таким методом (з використанням 
лупи) виявляють поверхневі де¬ 
фекти розміром до 0,01 мм. Осно¬ 
вою акустичної дефектоскопії є 
контроль параметрів пружних ко¬ 
ливань, збуджених у контрольова¬ 
них виробах (див. також Ультра¬ 
звукова дефектоскопія). Методи 
магнітної дефектоскопії грунту¬ 
ються на реєстрації магнітних по¬ 
лів розсіяння на дефектах або маг¬ 

нітних властивостей досліджува¬ 
них виробів. Засобами електроін- 
дуктивної дефектоскопії аналі¬ 
зують ефект, викликаний зміною 
(через наявність дефектів) взаємо¬ 
дії власного електромагнітного по¬ 
ля котушки з електромагнітним по¬ 
лем вихрових струмів, що наво¬ 
дяться цією котушкою в контрольо¬ 
ваних виробах. За методом рент¬ 
генодефектоскопії вироби просві¬ 
чують рентгенівським промінням. 
Методи оптичної дефектоскопії 
грунтуються на взаємодії світло¬ 
вого проміння з виробами. Поши¬ 
рені електростатична дефектос¬ 
копія і трибоелектрична дефек¬ 
тоскопія. Є й капілярна дефекто- 
скопіяу гамма-дефектоскопі я, ін¬ 
фрачервона дефектоскопія, ра¬ 
діодефектоскопія і термоелект¬ 
рична дефектоскопія. Д. дає змо¬ 
гу підвищувати надійність виро¬ 
бів і довговічність виробів, дося¬ 
гати більшого екон. ефекту при 
вироби, і експлуатації їх. Див. та¬ 
кож Дефекти металів. Дефек¬ 
тоскоп. 
Літ.: Денель А. К. Дефектоскопия 
металлов.^М., 1972. М. В. Білоус. 
ДЕФЕРЕНТ ПЛАНЕТИ (від лат. 
сіеіего — переміщую) — в геоцен- 
тричній системі світу Птолемея 
уявне коло, в центрі якого місти¬ 
ться Земля і по якому рухається 
центр епіциклу планети. Д. п. був 
необхідний для пояснення види¬ 
мого руху планети. 
ДЕФІБРАТОР (від де... і лат. 
ГіЬга — волокно) — апарат, в яко¬ 
му виготовляють деревну масу сти¬ 
ранням трісок між спеціальними 
металевими дисками. Перед сти¬ 
ранням у Д. тріски, одержувані 
подрібненням на рубальних маши¬ 
нах балансової деревини або від¬ 
ходів лісопиляння, піддають про¬ 
парюванню під тиском 1—1,2 МПа 
при т-рі 165—175° С. Продуктив¬ 
ність Д. бл. 25 т повітряно-сухої 
деревної маси на добу. Д. застосо 
вують у вироби, деревностружко- 
вих плит, паперу тощо. 
ДЕФІБРЕР (франц. беіїЬгеиг, 
букв.— подрібнювач волокна) — 

Ланцюговий дефібрер безперервної 
дії: 1 — шахта; 2 — ланцюг; 3 — 
абразивний камінь. 

машина, в якій виробляють дерев¬ 
ну масу стиранням балансової де¬ 
ревини на обертовому абразивно¬ 
му камені. Розрізняють Д. періо¬ 
дичної (гідравлічні, магазинні) і 
безперервної (ланцюгові, гвинтові 
й кільцеві) дії. Найпоширеніші Д. 
(мал.) безперервної дії з кварцо-це- 
ментним або керамічним каменем, 
до якого балансова деревина при¬ 
тискується безконечними пластин¬ 
частими ланцюгами. Продуктив¬ 
ність Д.— понад 40 т повітряно-су¬ 
хої деревної маси на добу. Д. зас¬ 
тосовують у виробництві паперу, 
картону тощо. 

ДЕФІБРИЛЯЦІЯ (від де... і лат. 
ПЬгіїїаІіо — швидке скорочування 
м’язових волокон) — припинення 
фібрилярних скорочень шлуночків 
серця або передсердь, що виника¬ 
ють внаслідок тяжких порушень 
ритму роботи серця. Заходи штуч¬ 
ної Д. полягають в одномоментно- 
му діянні на серце сильного електр. 
струму і застосуванні лікарських 
препаратів. Д. шлуночків серця — 
один з найважливіших заходів 
реанімації. Його мета — віднов¬ 
лення ефективності скорочуваль¬ 
ної діяльності шлуночків. Д. пе¬ 
редсердь — терапевтичний захід, 
спрямований на відновлення си- 
нусового ритму скорочень серця. 
Здійснюється Д. за допомогою де¬ 
фібриляторів — апаратів, що яв¬ 
ляють собою генератори потужних 
високовольтних електр. імпульсів. 
Про успішність Д. роблять висно¬ 
вок на підставі даних електрокар¬ 
діографії. 
ДЕ ФІЛГППО (Ое Еііірро) Едуар- 
до (справж. прізв.— Пассареллі; 
н. 24.V 1900, Неаполь) — італій¬ 
ський драматург, режисер і актор. 
Літ. діяльність почав 1926, в 1931 
створив свою трупу. В кіно з 1932. 
Поставив у театрі власні комедії, 
виконавши в них головні ролі а 
згодом екранізував їх: «Неаполь- 
мільйонер» (1950), «Ох, вже ці 
привиди » (1954), «Філумена Мар- 
турано» (1951). Знімався у філь¬ 
мах ін. режисерів: «Дівчата з пло¬ 
щі Іспанії» (1951), «Золото Неапо¬ 
ля» (1954), «Всі по домівках» 
(1961). Поставив фільми: «Неаполі¬ 
танці в Мілані» (1953), «Форту- 
нелла» (1958). Автор п’єс «Моя 
сім’я» (1956), «Контракт» (1967), 
«Монумент» (1970) та ін. В центрі 
творчості Де Ф.— життя рядового 
італійця у ворожому йому бурж. 
суспільстві. Твори Де Ф. стави¬ 
лись у рад., зокрема в укр., 
театрах («Філумена Мартурано», 
1957, Київ, театр ім. І. Франка). 
ДЕФІНГЦІЯ (лат сіеГіпШо — виз¬ 
начення) — коротке визначення 
змісту якогось поняття. 
ДЕФІС (нім. Оіуіз, від лат. сііуі- 
5Іо — поділ, членування) — ко¬ 
ротка горизонтальна з’єднувальна 
риска в деяких типах слів і слово¬ 
сполучень (ракета-носій, хто-не- 
будь, тишком-нишком). Д. вжива¬ 
ється і як знак переносу та скоро¬ 
чень (ун-т, с.-г.). 
ДЕФІЦЙТ (від лат. сіеїїсії — не 
вистачає)— 1) Перевищення ви¬ 
датків над доходами, пасиву ба¬ 
лансу — над його активом. Розріз¬ 
няють касовий (нестача касо¬ 
вої готівки для покриття поточних 
платежів), фінансовий (ко- 
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мерційний) і державни й (бю¬ 
джетний) Д. 2) Нестача матеріаль¬ 
них цінностей порівняно з потре¬ 
бою в них. 
ДЕФЛЯЦІЯ (від лат. ДеПо — ви¬ 
дуваю) в г е о л о г і ї — те саме, 
що й видування. 
ДЕФЛЯЦІЯ в економіці — 
вилучення буржуазними урядами 
з обігу частини надлишкової гро¬ 
шової маси, випущеної у період 
інфляції. Д. часто передує грошо¬ 
вим реформам. Проявляється в по 
ступовому підвищенні курсу грош. 
знаків, у зростанні їхньої купівель¬ 
ної спроможності, в підвищенні 
курсу даної валюти щодо валют 
ін. країн. Проводячи Д., д-ва за¬ 
лишає в силі раніше випущені 
гроші паперові, але припиняє 
дальшу емісію їх і частину надлиш¬ 
ку вилучає з обігу. Д. супроводить¬ 
ся збільшенням податків, стягува¬ 
них з трудящих, «заморожуван¬ 
ням» зарплати, скороченням соці¬ 
ально-культур. витрат та ін., що 
призводить до зниження темпів 
екон. розвитку, погіршення стано¬ 
вища трудящих. 
ДЕФ(3 (Бе£ое) Данієль (бл. 1660, 
Кріплгейт — 26. IV 1731, Мур- 
філдс) — англійський письмен¬ 
ник і публіцист. Один з основопо¬ 
ложників європ. реалістичного ро¬ 
ману. Літ. діяльність почав 1697 як 
журналіст і публіцист памфлетом 
«Нариси проектів», у якому про¬ 
понував ряд політ, і екон. реформ. 
У багатьох творах захищав інте¬ 
реси пуританської буржуазії, про¬ 
те часто піднімався до загальноде¬ 
мократичних ідей (стаття «Клопо¬ 
тання вбогої людини», 1698,та ін.). 
Виступав проти зарозумілості дво¬ 
рян (віршована сатира «Чистокров¬ 
ний англієць», 1701). У 1702 опуб¬ 
лікував анонімно памфлет «Як 
найшвидше розправитися з дисен- 
терами». За це був ув’язнений і 
поставлений до ганебного стовпа. 
Д. є автором «Безсторонньої істо¬ 
рії життя і діянь Петра Олексійо¬ 
вича, нинішнього царя Московії» 
(1723). Всесвітню славу здобув ро¬ 
маном «Життя й незвичайні та ди¬ 
вовижні пригоди Робінзона Крузо» 
(1719). Роман викликав численні 
наслідування й переробки (укр. 
мовою — Б. Грінченка, 1891, та 
ін.). На тему цього твору Т. Шев¬ 
ченко створив малюнок «Робінзон 
Крузо» (1856). Відомі також рома¬ 
ни Д. «Капітан Сінглтон» (1720), 
«Історія полковника Жака», 
«Молль Флендерс» (обидва — 
1722), «Роксана» (1724) та ін. 
Те.: Укр. перек л.— Життя й нез¬ 
вичайні та дивовижні пригоди Робін¬ 
зона Крузо. К., 1978; Рос. перек л. 
— Избранное. М., 1971; Счастливая 
куртизанка, или Роксана. М., 1974; 
Молль Флендерс. М., 1978. 
Літ.: Урнов Д. М. Робинзон и Гулли- 
вер.Судьба двух литературньїх героев. 
М., 1973; Урнов Д. М. Дефо. М. 
1978. В. П. Березинський. 

ДЕФОЛІАНТИ (від де... і лат. 
Іоіішп — листок), обезлиствлюва- 
чі — хімічні речовини, які застосо¬ 
вують для передзбирального вида¬ 
лення (дефоліації) листя культур¬ 
них рослин, гол. чин. бавовнику. 
Як Д. використовують ціанамід 
кальцію (15—40 кг/га препарату), 
хлорат магнію (6—10 кг/га)? мерфос 
(0,7—1,5 кг/га), бутифос (0,7— 
1 кг/га діючої речовини) тощо. Най¬ 

кращі результати дає застосування 
бутифосу і мерфосу. Всіма Д. об¬ 
прискують, а ціанамідом кальцію 
й обпилюють рослини по росі. 

Ю. Г Мережинський. 
ДЕФОЛІАЦІЯ — штучне перед¬ 
збиральне видалення листя з рос¬ 
лин для прискорення їхнього дос¬ 
тигання й полегшення механізова¬ 
ного збирання врожаю. Провадять 
хім. речовинами — дефоліантами, 
в основному на плаї таціях бавов¬ 
нику. Добрі результати Д. дає і в 
садівництві, на насінниках лю¬ 
пину. В. А. Вишневський. 
ДЕФОРМАЦІЯ (лат. беГогтаПо 
— спотворення) — зміна розмірів 
або розмірів і форми тіла (чи його 
частини) під впливом мех. наванта¬ 
ження, власної маси, температури, 
намагнічування, електр. заряду то¬ 
що. Найпростішими видами Д. є 
згин, зсув, кручення ; розтяг- 
стиск. Прогин (при згині) і пово¬ 
рот перерізу (при згині і крученні) 
тіла, що також характеризують 
зміну його розмірів і форми, наз. 
переміщеннями. У твердих тілах 
розрізняють Д. пружну, яка пов¬ 
ністю зникає, коли перестає діяти 
деформівний чинник, і пластичну 
(аоо залишкову), що залишається 
після усунення її причини. Д. 
буває також лінійна (зі зміною 
лінійних розмірів тіла) і об’ємна 
(зі зміною об’єму). Крім того, в об¬ 
численнях оперують Д. абсолют¬ 
ною, що характеризує безпосеред¬ 
ню зміну лінійних розмірів (або 
об’єму) тіла, і відносною — відно¬ 
шенням зміни лінійних розмірів ті¬ 
ла (або об’єму) до його початкових 
лінійних розмірів (або об’єму). 
Властивість тіл змінювати розміри 
або розміри і форму під впливом 
певних чинників наз. деформівніс- 
тю. Цю властивість враховують при 
прокатці, куванні, волочінні, штам¬ 
пуванні та ін. видах обробки мате¬ 
ріалів. Див. також Гука закон, 
Електрострикція, Магнітостри¬ 
кція, П'єзоелектрика. 

В. В. Хільчевський. 

ДЕФОСФОРАЦІЯ (від де... і 
фосфор), знефосфорювання — ви¬ 
даляння фосфору (шкідливої до¬ 
мішки) з розплавлених чавуну і 
сталі. Досягається звичайно окис¬ 
ленням (під час подавання кисню 
у піч) фосфору у п’ятиокис, який 
переходить у шлак, де зв’язується 
в тетракальцієвий фосфат. 
ДЕФОСФОРИЛЮВАННЯ — від 
щеплювання залишку фосфор¬ 
ної кислоти від молекули фосфор- 
вмісних сполук. У живих організ¬ 
мів — ферментативний процес. Су¬ 
проводиться утворенням вільної 
фосфорної або пірофосфорної к-ти 
чи перенесенням фосфату на ін. 
органічні сполуки. Див. Фосфори- 
лювання. 
ДЕ ФРІЗ (Де Фріс; Г)е Угіез) Ту¬ 
го (16.11 1848, Гарлем — 21. V 
1935, Люнтерн) — голландський 
ботанік, професор Амстердамсь¬ 
кого (з 1880) і Вюрцбурзького (з 
1897) ун-тів. Автор класичних 
праць про плазмоліз рослинних 
клітин та пов’язаних з цим дослід¬ 
жень осмотичного тиску. Створив 
мутаційну теорію. Одночасно з 
К. Корренсом та Е. Чермаком 
(1900) повторно відкрив закономір¬ 
ності спадковості, раніше встанов¬ 
лені Г. Менделем. 

ДЕ ФРІС Тейн (н. 1907) —гол¬ 
ландський письменник. Див. Фріс 
Тейн де. 
ДЕХКАНИ, дихкани (перс.) — в 
Ірані та Середній Азії з часів 
Сасанідів спочатку власники зем¬ 
лі, що виділилися з громади, в 7— 
12 ст.— землевласники-феодали з 
старовинної Іран, знаті. Після 13 
ст. Д. називали селян усіх кате¬ 
горій. 
ДЕХОТГ Абдусалом Пірмухаммад- 
заде (14.III 1911, кишлак Багі- 
майдан, побл. Самарканда — ЗО. 
І 1962, Душанбе) — таджицький 
рад. письменник. Член КПРС з 
1941. Друкуватися почав 1929. 
Збірки «Здобуток Жовтня» (1934), 
«Вірші та оповідання» (1940) — про 
тадж. соціалістичне село та роз¬ 
кріпачення жінки. У зб. «Вибрані 
вірші» (1945) переважає тема геро¬ 
їки Великої Вітчизн. війни. Після¬ 
воєнні твори присвячені соціаліс¬ 
тичному будівництву, боротьбі за 
мир. Деякі вірші Д. стали піснями. 
Писав сатиричні оповідання, дра¬ 
ми, комедії. Уклав збірку тадж. 
фольклору. Перекладав твори Т. 
Шевченка, опублікував про нього 
статті. 
Те.: Рос. перек л.— Идет проточ¬ 
ная поца. Душанбе. 1957. 
ДЕХРИСТИЯНІЗАЦІЯ — спроба 
ліквідації католицького культу в 
роки Великої французької рево- 
лющї (гол. чином 1793). Була своє¬ 
рідним виразом революційного те¬ 
рору в боротьбі проти контррево- 
люц. духівництва, проте містила й 
антиреліг. елементи. Рух Д. поши¬ 
рився в провінції. Ініціатором його 
виступили ебертисти. В ході Д. 
закривали церкви, конфісковували 
їхні коштовності, священиків при¬ 
мушували зрікатися сану, христи¬ 
янство замінювалося культом Ро¬ 
зуму. Проти Д. виступив М. Робес- 
п’єр, який розумів, що вона вик¬ 
личе контрреволюц. настрої у віру¬ 
ючих. Д. було припинено декретом 
Конвенту від 6.XII 1793 про свобо¬ 
ду культів. 
ДЕЦЕМВГРИ (лат. сіесепгуігі, від 
бесет — десять і уіг — чоловік) — 
в Стародавньому Римі будь-яка 
колегія з 10 чоловік, яку обирали 
для виконання спеціальних держ. 
доручень (судових справ, питань 
культу, записів законів тощо). 
Найвідоміші колегії Д. 451—450 до 
н. е., результатом діяльності яких 
були дванадцяти таблиць закони. 
ДЕЦИБЕЛ (від лат. сіесет — де¬ 
сять та бел), дБ, сіВ — частинна 
одиниця від бела. 1 дБ = 0,1 Б. 
ДЕЦЙК (Дацко Васильович; р. н. 
і см. невід.) — овруцький полков¬ 
ник, один з керівників народних 
повстань 1664—65 на Правобереж¬ 
ній Україні, спрямованих проти 
шляхет. Польщі, за возз’єднання з 
Лівобережною Україною в складі 
Росії. Очолюючи Овруцький полк, 
Д. підняв повстання на Поліссі. 
На поч. 1665 повстанці визволили 
Мотовилівку, Димер, Бишів, Фас¬ 
тів, Чорнобиль. Улітку 1665 вони 
розгромили польс.-шляхет. війсь¬ 
ка під Білою Церквою. Однак во¬ 
сени 1665 змушені були відступити 
до Києва. Д. намагався організува¬ 
ти повстання проти гетьмана Ліво¬ 
бережної України І. Брюховець- 
кого. Але в Переяславі Д. було за¬ 
арештовано і в липні 1666 за доно- 

ДЕЦИК 

Д. Дефо. 

А. П. Дехоті. 
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сом Брюховецького відправлено до 
Москви. Звідти засланий до Си- 
біру. 
ДЕШАН (БезсЬашрз) Леже-Марі 
(10.1 1716, Ренн — 19.IV 1774, 
Монтрей-Белле) — французький 
філософ-матеріаліст. Монах-бене- 
диктинець. У праці «Істина, або 
Вірогідна система» відстоював ма¬ 
теріалістичне розуміння світу як 
безмежного універсуму, що являє 
собою єдність усіх фізичних тіл 
і де буття одиничного зумовлене 
буттям загального. За Д., у світі 
немає нічого надприродного, є 
лише матерія та її вічний рух. 
Пізнання універсуму доступне ли¬ 
ше розумові, а не відчуттям. Мате¬ 
ріалізм у Д. суперечливо поєдну¬ 
ється з поступками ідеалізмові й 
теології. В теорії пізнання Д. 
з позицій раціоналізму критику¬ 
вав скептицизм і агностицизм. 
Визнаючи релігію «сурогатом істи¬ 
ни», Д. проте вважав атеїзм мож¬ 
ливим лише в ідеальному суспіль¬ 
стві, шлях до якого вбачав у 
поширенні «істини». 
ДЕШИФРУВАННЯ (від франц. 
ЗесЬііТгег — розбирати, відгадува¬ 
ти) — 1) Читання (розшифрування) 
тексту, написаного умовними зна¬ 
ками (шифром), тайнописом. 2) Роз¬ 
пізнавання об'єктів місцевості на 
наземних фото-, аеро- та космічних 
знімках. 3) Відновлення розуміння 
різних систем давньої писемності 
(див. Дешифрування писемності). 
ДЕШИФРУВАННЯ ПИСЕМНО¬ 
СТІ (від франц. ЗесЬіНтег — роз¬ 
бирати, розгадувати) — відновлен¬ 
ня розуміння невідомої або забу¬ 
тої писемності. Розрізняють власне 
дешифрування й інтерпретацію. 
Якщо писемність відома, а мова 
невідома (хеттська клинописна, 
давньоеламська та ін.), вдаються 
до інтерпретації мови; коли мова 
відома, а писемність невідома 
(грец. мова Кіпру, кріто-мікенсь- 
кі написи), провадять Д. п.; якщо 
невідомі й писемність, і мова 
(єгип. ієрогліфи, аккадський кли¬ 
нопис, угарітський алфавітний кли¬ 
нопис та ін.), потрібні Д. п. і 
інтерпретація. Найпоширеніші ме¬ 
тоди дешифрування — комбіна¬ 
торний та етимологічний. Перший 
грунтується на спостереженні над 
самим текстом, зіставленні повто¬ 
рюваних комбінацій слів і грама¬ 
тичних форм тощо, а другий — на 
зіставленні невідомої мови з відо¬ 
мими, на спробах довести їхню 
спорідненість на основі звукової та 
смислової схожості слів. Найчас¬ 
тіше поєднують обидва методи. Для 
Д. п. (особливо коли збереглося ба¬ 
гато текстів) дедалі ширше викори¬ 
стовують ЕОМ (напр., дешифру¬ 
вання писемності майя рад. вче¬ 
ними). Остання з дешифрованих 
мов — еблаїт (глиняні таблички з 
клиноподібними написами цією мо¬ 
вою, що датуються 1-ю пол. 
2-го тис. до н. е., знайдено на тер. 
Сірії). Найбільший внесок у Д. п. 
зробили Ж.-Ф. Шампольйон, 
Г.-Ф. Гротефенд, Б. Грозний, 
М. Вентріс, Дж. Чедвік, Ю. В. 
Кнорозов. 
Літ.: Фридрих И. Дешифровка забьі- 
тьіх письменностей и язьїков. Пер. с 
нем. М., 1961. Ф. О. Нікітіна. 

дЕште-кевір. Велика Соляна 
пустеля — солончакова пустеля на 

Пн. Іранського нагір'я, в межах 
Ірану. Довж. бл. 500 км, шир. 
до 250 км, площа бл. 55 тис. км2. 
Переважні вис. 600—800 м. Скла¬ 
дається з ряду безстічних улого¬ 
вин, розділених невисокими вузь¬ 
кими пасмами. Улоговини зайня¬ 
ті такирами, солончаками, со¬ 
лоними оолотами. Рослинності май¬ 
же немає. Оазиси є лише біля 
підніжжя гір у пн. частині пустелі. 
дЕште -Л У Т —пустеля в централь¬ 
ній частині Іранського нагір'я, в 
Ірані. Довж. бл. 550 км, шир. до 
200 км. Переважні висоти 500— 
600 м. Складається з безстічних за¬ 
падин, відокремлених одна від 
одної гірськими пасмами заввишки 
до 2992 м. Глиниста й щебенева пус¬ 
теля, є солончаки, такири, ділян¬ 
ки типу гамади. По краях пус¬ 
телі — оазиси. 
дЕшт-і-кипчАк, Кипчацький 
степ —в арабських і перських дже¬ 
релах 11—15 ст. степові просто¬ 
ри, що простяглися від пониззя 
Сирдар'ї і оз. Балхаш до гирла Ду¬ 
наю. З 11 ст. тут кочували тюрко¬ 
мовні племена кипчаків, або по¬ 
ловців. У 13 ст. Д.-і-К. завою¬ 
вали монголо-татари, (див. Золота 
орда). Поділявся на Зх. і Сх. Кип¬ 
чак, межею між ними була р. Яїк 
(тепер р. Урал). Тер. Зх. Кипчаку 
відома в давньорус. літописах під 
назвою Половецька земля. 

ДЕ-ЮРЕ ВИЗНАННЯ (лат. сіє 
Іиге — за правом) — одна з основ¬ 
них форм визнання в міжнар. пра¬ 
ві. Полягає вповному визнан¬ 
ні однією д-вою будь-якої ін. д-ви 
(або уряду), що веде до встановле¬ 
ння дипломатичних та ін. відносин 
між державами. 
ДЄР — місто на Пн. Зх. Угорщи¬ 
ни, адм. центр медє Дєр-Шопрон. 
Розташований на р. Раба. 111 тис. 
ж. (1973). Важливий трансп. вузол. 
Гол. галузь пром-сті — машино¬ 
будування (з-ди трансп. машино¬ 
будування ім. В. Піка, верстатобу¬ 
дівний). Розвинуті також текст., 
швейна і харч, пром-сть. Підпри¬ 
ємства по вироби, фарб, меблів, 
штучних шкір тощо. В Д.— пед. 
ін-т, театр, музей ім. Я. Ксантуша. 
Архіт. пам’ятки Д.: собор (роз¬ 
початий у 2-й пол. 12 ст.); готична 
капела Гедерварі (поч. 15—19 ст.), 
залишки фортечних мурів (1564— 
75, арх. П. Ферабоско) та ін. 
«ДЕРЕВ ЄН С КИЙ КОММУ- 
НЙСТ» — журнал ЦК РКП(б) 
[з січня 1926 — ЦК ВКП(б)]. Ви¬ 
давався з 1 .XII 1924 до серпня 
1930 в Москві. «Д. к.» активно бо¬ 
ровся за здійснення політики пар¬ 
тії на селі, зміцнення союзу робітн. 
класу й селянства, проведення ко¬ 
лективізації. На сторінках журна¬ 
лу виступали М. І. Калінін, Н. К. 
Крупська, Е. Й. Квірінг та ряд ін. 
парт, і держ. діячів. У 1930 на ба¬ 
зі журналів «Д. к.» і «Спутник 
агитатора (для деревни)» було 
створено журн. «Спутник комму- 
ниста в деревне». 
джабалпУр — місто в центр. 
Індії, в штаті Мадх’я-Прадеш. 
Розташований на р. Нармаді. 441,4 
тис. ж. (1971). Важливий трансп. 
вузол. Підприємства металообр., 
гумової, бавовняної і харч, галу¬ 
зей. Виготовлення керамічних ви¬ 
робів. Засн. в 19 ст. 

ДЖАБАРЛЙ Джафар(20.ІИ 1899, 
с. Хізи, тепер Сумгаїтського р-ну 
— 31.XIІ 1934, Баку) — азербай¬ 
джанський рад. письменник, дра¬ 
матург. Зачинатель соціалістич¬ 
ного реалізму в азерб. драматургії. 
Засл. діяч мистецтва Аз. РСР (з 
1932). Друкуватися почав 1915. 
Перші п’єси «Віддана Сарія» 
(1915), «Зів’ялі квіти» (1917), опо¬ 
відання й сатиричні вірші спрямо¬ 
вані проти соціальної нерівності, 
безправ’я жінки. В пізніших п’є¬ 
сах викривав облудність бурж. мо¬ 
ралі («Айдин», 1921; «Октай Ель- 
огли», 1922), оспівував боротьбу 
азерб. народу за соціальне і наці¬ 
ональне визволення («Наречена во¬ 
гню», 1927; «У 1905 році», 1931), 
писав про розкріпачення жінки 
(«Севіль», 1928). П’єси «Алмас» 
(1929), «Яшар» (1932) — про азерб. 
колг. село. Автор лібретто опер, 
кіносценаріїв, критич. статей. 
Те.: Рос. перек л.— Пьесьі. Баку, 
1969. # 
ДЖАВАРА Дауда Кайраба (н. 
1924, Бараджаллі) — державний 
діяч Гамбії. В 1953 закінчив ко¬ 
ледж у Глазго (Великобританія). В 
1959 заснував Нар.-прогресивну 
партію і став її лідером. З 1965 — 
прем’єр-міністр, з 1970 — прези¬ 
дент Гамбії. 
ДЖАВАХІРІ (аль-Джавахірі) Му- 
хаммед Махді (н. 1905) — іраксь¬ 
кий поет і громад, діяч. У 50-х рр. 
за участь у визвольному русі був 
заарештований. Деякий час жив в 
еміграції (Сірія). Друкується з 
1925. Поеми «Пам’ять героя араб¬ 
ського народу Аднана аль-Малі- 
ка», «Порт-Саїд» та ін. присвяче¬ 
ні темі боротьби арабів проти імпе¬ 
ріалістичного гніту. Поеми «Сева¬ 
стополь» і «Сталінград» — про ге¬ 
роїзм рад. народу у війні проти 
нім. -фашист, загарбників. Автор 
поеми про Г. А. Насера (1971). 
Д.— член Всесвітньої Ради Миру. 

ДЖАВАХІШ В Гл І Іван Олександ¬ 
рович [11(23).ІУ 1876, Тбілісі — 
18.XI 1940, там же] — рад. істо¬ 
рик, акад. АН СРСР (з 1939). В 
1899 закінчив Петерб. ун-т. З 1918 — 
професор, 1919—26 — ректор Тбі¬ 
ліського ун-ту. З 1937 — дирек¬ 
тор музею ім. ПІ. Руставелі. Ви¬ 
вчав історію давньої і середньовіч¬ 
ної Грузії («Історія грузинського 
народу», т. 1—4, 1908—49; «Еко¬ 
номічна історія Грузії», т. 1—2, 
1930—34). Опублікував цінні дже¬ 
рела з історії Грузії. Брав участь у 
створенні «Історії Грузії» (ч. 1, 
1946). Ім’ям Д. названо Ін-т істо¬ 
рії АН Груз. РСР. Нагороджений 
орденом Трудового Червоного Пра¬ 
пора. Держ. премія СРСР, 1947. 
ДЖАВАХІШВІЛІ Михайло Са- 
вич [псевд.— Адамашвілі; 8(20). 
XI 1880 — 1937] — грузинський 
рад. письменник. Народився в 
с. Церакві, тепер Марнеульсько- 
го р-ну. Друкуватися почав 1903. 
Автор романів «Квачі Квачантіра- 
дзе» (1924), «Гіві Шадурі» (1928), 
оповідань «Правдивий Абдула» 
(1925), «Жіночий тягар» (1936). 
Історич. романи: «Арсен з Мараб- 
ди» (1933) — про визвольну боро¬ 
тьбу груз. селянства, «Доля жін¬ 
ки» (1936) — про революц. події 
1905 в Тифлісі. 
Те.: -У к р. перек л.— Два сини. 
X., 1930; Збірка оповідань. X., 1930; 
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Завала. X., 1931; Арсен з Мараб- 
ди. К., 1971; Рос. перекл.-Со- 
брание сочинений, т. 1—5. ТбИлиси, 
1969 — 75. 

джАга, ваджага, чага — народ, 
який живе в Танзанії на схилах 
г. Кіліманджаро. Чисельність — бл. 
820 тис. чол. (оцінка, 1977). Мова 
Д.— кіджага, належить до сх. гру¬ 
пи мов банту. Більшість Д. збері¬ 
гає давні традиційні вірування, 
частина — християни. Осн. занят¬ 
тя Д.— землеробство. 
ДЖАГАН (Ла&ап) Чедді (н. 22.ІІІ 
1918, м. Порт-Моурантс)—держав- 
ний і політ, діяч Гайани. Один із 
засновників Нар. прогресивної 
партії Гайани (НПП, 1950). Піс¬ 
ля здобуття мед. освіти (в США) 
працював 1943—45 лікарем у 
Джорджтауні. В 1945—47 — гене¬ 
ральний секретар Союзу кольо¬ 
рового населення Брит. Гвіани і 
голова профспілки робітників лі¬ 
сопильної пром-сті. В 1953 та 
1957—64 — прем’єр-міністр Брит. 
Гвіани. З 1969 — член Президії 
Всесвітньої Ради Миру. З 1970 — 
генеральний секретар НПП Гайани. 
ДЖАГАТАЙ (Чагатай; р. н. не¬ 
від.— п. 1242) — монгольський 
хан, другий син Чінгісхана. З 
1224 був правителем феод, д-ви 
на сході Серед. Азії — Джагатай- 
ського улусу. 
ДЖАДИДЙЗМ (араб. усул і джа- 
дід — новий метод) — буржуазно- 
націоналістичний рух, який заро¬ 
дився у 80-х рр. 19 ст. серед татар¬ 
ської буржуазії Криму і Повол¬ 
жя, Азербайджану, а з 90-х рр. 
поширився і в Середній Азії. 
Після Лютн. революції 1917 джади- 
ди створили в Серед. Азії свої 
націоналістичні партії. Перемогу 
Великої Жовтн. соціалістич. рево¬ 
люції зустріли вороже, були в чис¬ 
лі організаторів збройної боротьби 
проти Рад. влади, брали активну 
участь у басмацтві. Зі встановлен¬ 
ням у Серед. Азії Рад. влади Д. 
було ліквідовано. 

ДЖАЗ (англ. )ді2.г) — вид профе¬ 
сійного муз.-естрадного мистецтва. 
Виник у США на рубежі 19—20 ст. 
внаслідок синтезу елементів не¬ 
гритянської та європ. муз. куль¬ 
тур. Поширився у танц. та ін. муз. 
формах на основі різних стилів 
(блюз, свінг, бугі-вугі, бі-боп, кул, 
«прогресив») і манер виконання 
(т. з. гарячий і холодний Д.). 
Джазова музика характеризуєть¬ 
ся імпровізаційністю, синкопова- 
ною поліритмікою, специфічни¬ 
ми засобами інтонування (глісан¬ 
до, вібрато), гармонізації, інстру- 
ментовки. Джазові колективи поді¬ 
ляються на невеликі мінливі за 
складом ансамблі (джаз-банд, дик¬ 
силенд), малі (комбо), повні (біг- 
бенд), великі (симфо-джаз) ор¬ 
кестри. Одні з них тяжіють до на¬ 
родності, вокально-інструм. бар¬ 
вистості, помірної експресії (т. 3. 
імпровізаційний Д.), ін.— до вуль¬ 
гаризмів, формально-тех. ексцент¬ 
ричності, естетичного нігілізму 
(т. з. комерційний Д.). Відомі 
представники Д.— Л. Армстронг, 
Д. Еллінгтон, Дж. Льюїс, О. Рол- 
ман. Становлення Д. в СРСР від¬ 
носиться до другої пол. 20-х рр. і 
пов’язане з іменами Л. Утьосовау 
А. Варламова, Я. Скоморовсько- 

го, О. Лундстрема, А. Цфасмана. 
З 50-х рр. почали поширюватись 
вокально-інструм. ансамблі, про- 
фес. і самодіяльні, у творчості 
яких елементи Д. поєднуються 
з традиціями нац. музики. 
Літ.: Баташев А. Н. Советский джаз. 
М., 1972; Симоненко В. Ф. Мелодии 
джаза. К., 1976. І. Ф. Ляшенко. 

джайгАні (Абу Абдаллаг Мухам- 
мад Ібн-Ахмад аль-Джайгані; рр. 
н. і см. невід.) — арабський уче¬ 
ний 2-ї пол. 9 ст.— 1-ї чверті 10 ст. 
З 914 — візир Саманідів (див. 
Саманідів держава) у Бухарі. Ав¬ 
тор геогр. твору «Книга шляхів і 
держав» (не зберігся), який дос¬ 
лідники вважають джерелом відо¬ 
мостей про слов’ян, булгар, мадя¬ 
рів та ін. народи Сх. Європи. Цей 
твір використали Ібн-Русте, Гар- 
дізі, аль-Бакрі та ін. араб, учені. 
джайдарА (від узб. жайдарі — 
місцевий)— порода грубововних 
курдючних овець м’ясо-сального 

Баран породи джайдара. 

напряму. Д. здавна розводять в 
Узбекистані. Відзначаються міц¬ 
ною конституцією, видовженим ту¬ 
лубом, короткими ногами, здат¬ 
ністю до цілорічного пасовищного 
утримання і відкладання жиру в 
курдюці. Основна масть чорна, 
рідше руда і бура. Жива маса ба¬ 
ранів 95—128 кг, вівцематок 60— 
84 кг. Забійний вихід 52—60%. 
М’ясо і сало високої якості. Наст¬ 
риг вовни з баранів 2,7—3,5 кг, з 
вівцематок 2—3 кг. Вовна груба, 
але задовільної якості. 
ДЖАЙ€ВЕР (Жівер; Оіаеуег) 
Айвар (н. 5.IV 1929, Берген, Нор¬ 
вегія)— американський фізик. За¬ 
кінчив Тронгеймський технологіч¬ 
ний інститут (1952). Дослідження 
Д.— з питань тунельного ефекту 
і надпровідності. В 1960 перший 
спостерігав тунельний ефект у 
надпровідниках, у яких електро¬ 
ни тунелювали з одного надпро¬ 
відника в інший. Уперше розгля¬ 
нув можливість застосування ту¬ 
нельного ефекту для вимірювання 
т-ри. В 1965 зареєстрував випро¬ 
мінювання одного тунельного пере¬ 
ходу за допомогою іншого. Нобе¬ 
лівська премія, 1973. 
джайлДу — літні пасовища в 
гірських районах Азербайджану та 
Середньої Азії. Займають висо¬ 
когірні сухі ковилово-типчакові 
степи й гірські луки субальпійсько¬ 
го й альпійського поясів Тянь-Ша¬ 
ню, Паміро-Алаю та Кавказу. 
ДЖАЙ Н Гз М — релігійно-філософ¬ 
ське вчення, в основі якого ле¬ 
жить культ Джіни — боголюдини, 
що нібито перемогла всі земні при¬ 
страсті і вказала людству шлях до 
спасіння. Виник приблизно в 6 ст. 

до н. е. в Індії як реакція на абст¬ 
рактність брахманізму. Засновни¬ 
ком Д. вважають проповідника 
Вардхамана, якому пізніше було 
дано імена Махавіри («великого ге¬ 
роя») і Джіни («переможця», звід¬ 
ки й назва вчення). Заперечуючи 
існування богів брахманізму, Д. 
пояснював світ, виходячи з визнан¬ 
ня наявності в ньому двох спокон¬ 
вічних начал: тілесного і духов¬ 
ного (див. Дуалізм). Усі предмети, 
за Д., мають животворне начало — 
душу. Щоб досягти вічного бла¬ 
женства — нірвани — необхідні: ві¬ 
ра в Джіну, пізнання його вчення 
та аскетична поведінка. Д. існує 
й досі в Шрі-Ланці і в Індії. 
ДЖАЙПУР — місто на Пн. Зх. 
Індії, адм. центр штату Раджаст- 
хан. 613,1 тис. ж. (1971). Вузол 
з-ць і автошляхів. Підприємства 
текст., взуттєвої, харч, пром-сті. 
Художні промисли (вироби з мар¬ 
муру» слонової кістки, гаптуван¬ 
ня тканин та ін.). Один з центрів 
туризму. Ун-т. Палацовий комп¬ 
лекс 18 ст. (при якому — худож. 
Музей махараджі Джайпура). Д. 
засн. 1728. 

ДЖАКАРТА — столиця Індоне¬ 
зії, гол. політичний і культур, 
центр країни. Розташована на уз¬ 
бережжі о. Ява при впадінні 
р. Чілівунг вЯванське м. 6,5млн. ж. 
(1977). На місці сучас. Д. в 16 ст. 
було м. Сундакелапагол — порт 
князівства Паджаждаран. У 1527 
його захопило зх.-яванське князів¬ 
ство Бантам. Місто було перейме¬ 
новано на Д. (від «джаякерта» — 
могутня фортеця). На поч. 17 ст. 
голл. Ост-Індська компанія окупу¬ 
вала і спалила Д. На її місці 1619 
голландці збудували фортецю Ба- 
тавія. Місто, яке виросло навколо 
неї, до 1945 було резиденцією голл. 
колоніальної адміністрації на Індо- 
нез. архіпелазі. З поч. 20 ст. Бата- 
вія — центр індонез. нац.-визволь- 

ДЖАКАРТА 
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ний пром. центр. Розвинута рисо- 
очисна, рибо-, чає- і кавообробна, 
олійницька, борошномельна,текст., 
швейна, взут. ітром-сть. Судноре¬ 
монтні верфі, автоскладальний з-д. 
Виготовлення гумових виробів. 
Численні ремесла. Д.— великий 
трансп. вузол: морський порт 
(аванпорт Танджунгпріок), заліз¬ 
нична станція, міжнар. аеропорт 
Кемайоран. 
У Д.— держ. ун-т, Ін-т наук Ін¬ 
донезії, Ін-т індонез. культури, 
Нац. технічний ін-т, Публічна 
б-ка, Міський музей, Картинна 
галерея, театри. Архіт. пам’ятки 
17—18 ст. (Пенангські ворота, 
1671; стара ратуша, 1710—12). Се¬ 
ред споруд 19—20 ст.— Палац пре¬ 
зидента, спортивний комплекс 
(1956—62, рад. арх. Р. Семерд- 
жієв та ін.), госпіталь (1962—63, 
рад. арх. Л. Гришаєв), Монумент 
незалежності (1964, рад. скульптор 
М. Манізер, рад. арх. І. Ро- 
жин) та ін. 
ДЖАКОВИЧ СьаковиЬ, Пакоуіс) 
Джуро (ЗО.XI 1886, с. Бродський 
Варош — 25.IV 1929, с. Светий 
Дух, Словенія) — діяч югослав¬ 
ського комуністичного і робітн. ру¬ 
ху. Н. в сім’ї селянина-бідняка. 
За фахом — робітник-металіст. З 
1909 — член С.-д. партії Боснії і 
Герцеговини. Член Компартії Юго¬ 
славії (КПЮ) з 1919. На II з’їзді 
КПЮ (1920) обраний до складу 
Центр, парт, віча КПЮ, а на III 
з’їзді КПЮ (1926) — членом ЦК 
КПЮ. З 1921 — член ВККІ. В 1928 
ввійшов до складу нового Тимчасо¬ 
вого керівництва КПЮ, яке очоли¬ 
ло боротьбу за єдність партії. В 
1929 обраний орг. секретарем ЦК 
КПЮ. Не раз зазнавав репресій. 
Заарештований і вбитий поліцією. 
ДЖАЛАЛ-АБАД — місто облас¬ 
ного підпорядкування Ошської 
обл. Кирг. РСР. Залізнична стан¬ 
ція. 54 тис. ж. (1977). 3-ди: бавов¬ 
ноочисний, автоагрегатний, тютю- 
новоферментаційний, землерийної 
техніки, асфальто-бітумний, ре¬ 
монтні. Комбінати: хлібопродук¬ 
тів, плодоовочевий, м’ясний, мо¬ 
лочний; вироби, кондитерських ви¬ 
робів та пиво-безалкогольних на¬ 
поїв. Швейна, взут., меблева ф-ки. 
Підприємства буд. матеріалів. Зоо¬ 
ветеринарний технікум, мед. та 
пед. уч-ща. Поблизу Д.-А.— баль¬ 
неологічний курорт. Заснований 
1877; з 1927 — місто. 

Джакарта. Одна з центральних вулиць 
міста. 

ДЖАЛіуіҐЙ (Джеджалій) Філон 
(р. н. і см. невід.)—кропивнян- 
ський (ічнянський) полковник, діяч 
визвольної війни українського на¬ 
роду 1648—54. Служив сотником 
реєстрового Переяславського пол¬ 
ку. 24.IV (4.У) 1648 разом з чер¬ 
каським сотником Б. Товпигою 
очолив повстання реєстрових ко¬ 
заків у Кам’яному Затоні. Брав 
участь у битвах під Жовтими 
Водами, Корсунем, Пилявцями, 
Зборовом і Берестечком. У 1648 
призначений кропивнянським пол¬ 
ковником. Під час Берестецької 
битви 1651 Д. був обраний козака¬ 
ми наказним гетьманом. 
ДЖАЛГЛ Рахім (н. З.УІ 1909, Ход- 
жент, тепер Ленінабад) — таджи¬ 
цький рад. письменник. Член 
КПРС з 1943. Літ. діяльність по¬ 
чав як поет (зб. «Хвилі перемоги», 
1933) . Прозові твори: збірки опо¬ 
відань «Мрія» (1936), «Оповідан¬ 
ня воєнного часу» (1944) та ін. Дія 
п’єси «Дві зустрічі» (1943) відбу¬ 
вається на Україні. Післявоєнному 
будівництву присвятив збірки пое¬ 
зій «Друге життя» (1949), «Весна» 
(1950), «Оповідання» (1954). Автор 
романів «Безсмертні люди» («Пу- 
лат і Гульру», 1949) і «Шураб» 
(1959—65). Твори для дітей. Пе¬ 
рекладач поезій І. Франка. 
Те.: Укр. перекл,- Пулат і Гу¬ 
льру. К., 1957; Поїздка до Леніна 
[Уривок із роману «Шураб»]. «Пра¬ 
пор». 1972, № 12; Рос. п е р е к л.— 
Дом родной. М., 1973 

ДЖАЛГЛ Ь Муса [псевд. Залілова 
Муси Мустафовича; 2(15).II 1906, 
с. Мустафіно, тепер Оренб. обл.— 
25.VIII 1944, Берлін] —татарський 
рад. поет. Герой Радянського Сою¬ 
зу (1956, поем.). Член ВКП(б) з 
1929. В 1942 тяжко поранений на 
фронті, був узятий у полон. В конц¬ 
таборі організував підпільну гру¬ 
пу. Страчений гітлерівцями в Моа- 
бітській тюрмі. Друкуватися по¬ 
чав 1919. Перша зб. «Ми ідем» 
(1925). Автор поезій про комсо¬ 
мол (зб. «Орденоносні мільйони», 
1934) , колг. село («Джиган», 1939; 
«Листоноша», 1940). Написав ліб- 
ретто опер «Алтинчеч» («Золотово¬ 
лоса», 1941; Держ. премія СРСР, 
1948, поем.) та«Ільдар» (1941). У 
роки Великої Вітчизн. війни вий¬ 
шли збірки поезій «Клятва», «Лис¬ 
ти з окопу». Вірші, написані перед 
стратою у в’язниці, увійшли до зб. 
«Моабітський зошит» (Ленінська 
премія, 1957, поем.). У 1968 під 
тою самою назвою створено фільм. 
Виступав як критик, публіцист. Д. 
бував на Україні; перекладав тво¬ 
ри Т. Шевченка. Любов’ю до укр. 
народу сповнений вірш Д. «Бра¬ 
терство» (1942). 
Те.: Укр. перек л.— Моабітський 
зошит. К., 1962; Мої пісні. В кн.: 
З вогненних літ. К., 1975; Рос. пе¬ 
ре к л.— Избранное. М., 1976. 
Літ.: Ахметзянова Н. А., Камалова 
Р. С., Каримуллин А. Г. Муса Джа- 
лиль. Биолиографический указатель. 
Казань, 1976. 

джамАнова Роза Умбетівна 
(н. 16.IV 1928, Актюбінськ) — ка¬ 
захська рад. співачка (сопрано), 
нар. арт. СРСР (з 1959). -Член 
КПРС з 1963. У 1954 закінчила Ін-т 
мистецтва в Алма-Аті. З 1953 — 
солістка Казах, театру опери та ба¬ 
лету. Партії: Сара («Біржан і 
Сара» Тулебаєва), Назугум («На- 

зугум» Кужам’ярова), Татьяна 
(«Євгеній Онєгін» Чайковського), 
Маргарита («Фауст» Гуно). 
ДЖАМБУЙЛУЦЬКА ОРДА, Пе- 
рекопська орда — одна з ногай¬ 
ських орд, кочувала в пд.-україн¬ 
ських степах між Перекопом, 
Дніпром і р. Бер дою й підлягала 
Кримському ханству й Туреччині 
з 2-ї пол. 16 ст. до 1770. Заснува¬ 
ли її ногайські татари, які пере¬ 
селилися сюди з пн.-Кавказ, сте¬ 
пів у 2-й пол. 16 ст. після роз¬ 
паду Ногайської орди. Д. о. разом 
з Крим, татарами брала участь у 
грабіжницьких нападах на Україну 
й Пд. Росію. Проти Д. о. вели бо¬ 
ротьбу запорізькі й донські коза¬ 
ки. Під час рос.-тур. війни 1768— 
74 після поразки тат. військ Д. о. 
1770 визнала протекторат Рос. д-ви 
й була ліквідована. В 1771 всіх 
ногайців переселено на Кубань. 
Звідси 1790 вони повернулися в 
приазовські степи. Після Крим¬ 
ської війни 1853—56 джамбуйлу- 
цькі ногайці переселилися до Ту¬ 
реччини. 
ДЖАМБУЛ (до 1936 — Ауліє-Ата, 
1936—38 — Мірзоян) — місто, об¬ 
ласний центр Каз. РСР, на лівому 
березі р. Таласу. Залізнич. вузол. 
264 тис. ж. (1979). Відомий з 5 ст. 
під назвою Тараз або Талас. У 
10—12 ст.— столиця д-ви Караха- 
нідів. У 13 ст. місто зруйнували ор¬ 
ди Чінгісхана. В 1864 увійшов до 
складу Росії. Названо на честь 
казах, нар. поета — акина Джамбу- 
ла Джабаєва. З 1939 — обл. центр. 
Центр хім. (вироби, мінеральних 
добрив), легкої (ф-ки первинної 
обробки вовни, швейна, галанте¬ 
рейна, трикотажна; шкіряно-взут. 
вироби, об’єднання, з-д гумових 
виробів) та харч, (цукровий, м’яс¬ 
ний та спирто-горілчаний комбі¬ 
нати, з-ди: виноробний, плодокон¬ 
сервний, пивоварний, рибний та 
ін.) пром-сті. 3-ди комунального 
машинобудування, запасних ча¬ 
стин до с.-г. машин, авторем. та 
ін. ДРЕС, ТЕЦ. Розвивається 
пром-сть буд. матеріалів. У ра¬ 
йоні Д. на базі родовища фосфо¬ 
ритів формується Каратау-Джам- 
булський тер.-виробничий комп¬ 
лекс. У Д.— технологічний ін-т 
легкої та харч, пром-сті, гідроме- 
ліоративно-буд. та пед. ін-ти, 6 се¬ 
ред, спец. навч. закладів. Краєзнав¬ 
чий музей, казах, та рос. драм, 
театри, філармонія. В Д. зберіг¬ 
ся мавзолей Карахана (10—11 ст.; 
перебудований у 20 ст.). Під час 
розкопок виявлено лазні (11—12 
ст.) з орнаментальним настінним 
розписом, водопровід. У 20 ст. спо¬ 
руджено численні житл. і громад, 
будівлі (готель, 1960; Будинок 
зв’язку, 1962; драм, театр, 1965, та 
ін.). Пам’ятники: В. І. Леніну 
(1959), Джамбулу (1963, скульп¬ 
тор X. Наурзбаєв). Поблизу Д. у 
с. Головачівці — мавзолеї Бабаджі- 
хатун (10—11 ст.) і Айша-Бібі 
(11—12 ст). 

ДЖАМБУЛ ДЖАБАЄВ [16(28). 
II 1846, Семиріччя — 22.VI 1945, 
Алма-Ата] — казахський народ¬ 
ний поет-акин. У творах дорево- 
люц. періоду відобразив прагнення 
пригнобленого народу до свободи, 
викривав визискувачів трудящого 
люду («Доля бідняка», «Пісня 
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гнівного серцям та ін.). Після Вели¬ 
кої Жовтн. соціалістич. революції 
став співцем визволеного казах, на¬ 
роду, славив Рад. країну, В. І. Ле¬ 
ніна («Гімн Жовтню»-, «Ленін», 
«У мавзолеї Леніна»), Комуністич¬ 
ну партію (поеми «Біг часу», «Моя 
Батьківщина»; вірші і пісні — «На 
казахському святі», «Пісня про 
Москву»). В роки Великої Вітчизн. 
війни писав патріотичні вірші («Ле¬ 
нінградці, діти мої!» та ін.). Ряд 
творів присвятив дружбі народів, 
Україні, Т. Шевченкові, П. Тичи¬ 
ні. Д. Д. присвячено вірш Тичини 
«Привітання Джамбулу», нарис О. 
Десняка «В гостях у Джамбула» та 
ін. На ороджений орденом Леніна, 
ін. орденами, медалями. Держ. 
премія СРСР, 1941. 
Те.: Укр. перек л.— Вибране. К., 
1952; Пісня щирого серця К., 1952; 
Рос. перекл — Избранньїе произ- 
ведения. Алма-Ата, 1958; Песня о счас- 
тье. Алма-Ата, 1972. 
Літ.: Бажан М. Поет народу. «Літе¬ 
ратурна газета», 1938, 12 травня; Тичи¬ 
на П. Джамбул. В кн.: Тичина П. 
Магістралями життя. К., 1941; Нур- 
магамбетова О., Тажибаев А. Великий 
певец Алма-Ата, 1972. 

джамбУльська (Область — 
на Пд. Казахської РСР. Утворена 
14.Х 1939. Пл. 144,6 тис. км2. Нас. 
933 тис. чол. (1979, перепис); пере¬ 
важають казахи, живуть також ро¬ 
сіяни, українці, узбеки та ін., 
міськ. нас.— 45%. В Д. о.— 11 
районів, 4 міста й 12 с-щ міськ. 
типу. Центр — м. Джамбул. 
Поверхня області в основному рів¬ 
нинна. Пн. частину займає глиниста 
пустеля Бетпак-Дала (300—500 м). 
На Пд. від неї простягається піща¬ 
на пустеля Муюнкум. На крайньо¬ 
му Пд. області — Киргизький хр. 
(заввишки до 4 тис. м), на Пд. Зх.— 
хр. Каратау, на Сх. і Пд.-Сх. — 
гори Жельтау та Айтау. Корисні 
копалини: фосфорити, руди кольо¬ 
рових металів, кам. вугілля, гіпс, 
селітра, кухонна сіль. Клімат різ¬ 
ко континентальний, особливо в 
рівнинній частині. Пересічна т-ра 
січня—10. —14°, липня +23, +25°. 
Опадів 100—200 мм на рік. У пе¬ 
редгір'ях клімат м’який (пересіч¬ 
на т-ра січня —5, —6°, липня +20, 
+22°; опадів до 400 мм на рік). 
Гол. ріки: Чу, Талас, Асса. Є неве¬ 
ликі озера, в межах області — 
пд.-зх. частина оз. Балхаш. На 
рівнинах і в передгір’ях перева¬ 
жають сіроземи, в горах — гірські 
каштанові та чорноземні грунти. 
Рівнини зайняті полиново-солян- 
ковою та полиново-злаковою рос¬ 
линністю, в передгір’ях — типча¬ 
ково-полинові степи, в горах — 
гірська злаково-різнотравна степо¬ 
ва рослинність і розріджені ліси з 
осики, клена, деревовидної арчі. 
На Киргизькому хр., вище за 
2100 м— субальпійські й альпійсь¬ 
кі луки. 
В нар. г-ві республіки Д. о. 
виділяється розвинутою хім., лег¬ 
кою га буд. матеріалів пром-стю. 
Енергетика Д. о. базується на при¬ 
родному газі, що надходить по га¬ 
зопроводу з Бухари (Джамбуль- 
ська ДРЕС), і частково на гідро¬ 
енергії річок. Осн. підприємства 
хім. пром-сті: гірничохім. комбі¬ 
нат (видобування та переробка 
фосфоритів) у Каратау та супер¬ 
фосфатний завод в Джамбу лі. Легка 

пром-сть представлена вироби* шкі¬ 
ряного взуття, хромових і гумових 
виробів, первинною обробкою вов¬ 
ни, харчова — гол. чин. цукровою, 
м’ясною, спирто-горілчаною, мо¬ 
лочною, сиромаслоробною галу¬ 
зями. Є підприємства маш.-буд. 
та металообр. пром-сті (з-ди запас¬ 
них частин, комунального машино¬ 
будування, ремонтно-мех. та ін.). 
Вироби, буд. матеріалів. Гол. пром. 
центри: Джамбул, Чу, Ойтал. У 
с. г. області провідними галузями 
є тваринництво та поливне земле¬ 
робство. Розводять тонкорунних, 
напівтонкорунних і каракульських 
овець, кіз, велику рогату ху¬ 
добу, коней, верблюдів. Розвинуте 
птахівництво, на озерах — рибаль¬ 
ство. Вирощують зернові (пшени¬ 
цю, а також кукурудзу, ячмінь, 
просо), цукр. буряки, картоплю, 
овочі, кормові культури. Садів¬ 
ництво, виноградарство. Найбіль¬ 
ші зрошувальні системи: Георгіїв¬ 
ська, Таш-Уткульська та Меркен- 
ська (відгалуження Великого Чуй- 
ського каналу). Гол. вид транспор¬ 
ту — залізничний (Арись — Семи¬ 
палатинськ з відгалуженнями 
Джамбул — Каратау — Жанатас, 
Лугова — Фрунзе та Чу — Моїн- 
ти). Гол. автомагістраль Ташкент — 
Фрунзе — Алма-Ата. В Д. о.— З 
вузи, 8 серед, спец. навч. закла¬ 
дів, 2 драм, театри, краєзнавчий 
музей. М. Ш. Ярмухамедов. 

ДЖАМІ Абдуррахман Нурраддін 
ібн Ахмад (7.XI 1414, Джам, поб¬ 
лизу Нішапура, Хорасан — 9.XI 
1492, Герат) — перський і таджи¬ 
цький письменник і філософ. Учи¬ 
тель і друг Навої. Залишив велику 
поетичну і наукову спадщину — 
газелі, касиди, праці з історії, фі¬ 
лософії, л-ри. В 1480—87 створив 
цикл поем «Сім корон» («Сузір’я 
Великої Ведмедиці»), серед них: 
«Юсуф і Зулейха», «Лейлі і Медж- 
нун», «Саламан і Абсаль», «Книга 
мудрості Іскандара». Автор зб. 
«Бахарістан» (1487); трьох збірок 
газелей, «Трактату про музику». 
Те. Рос. перекл.— Избранньїе 
произведения, т. 1—3. Душанбе, 
1972—73. 
Літ.': Раджабов М. Абдуррахман Джа- 
ми и таджикская философия XV ве- 
ка. Душанбе, 19§8 

ДЖАММУІ КАШМІР — штатна 
Пн. Індії. Пл. 222 тис. км2. Нас. 
4,6 млн. чол. (1971). Адм. центр — 
Срінагар. Частина тер. Д. і К. пе¬ 
ребуває під контролем Пакиста¬ 
ну Рельєф гористий — хребти 
Каракоруму і Зх. Гімалаїв, між 
якими — високогірні улоговини 
(Кашмірська та ін.). Клімат 
переважно субтропічний. Най¬ 
більша ріка — Іно. Схили гір 
вкриті лісами. Основа економі¬ 
ки — с. г. Гол. прод. культури 
— рис, пшениця, кукурудза, ви¬ 
рощують також фрукти та овочі; 
плантації лікар. трав. Розви¬ 
нуте тваринництво. Розводять ту¬ 
тового шовкопряда; хутровий про¬ 
мисел. Значні заготівлі і вивіз де¬ 
ревини. Невеликі шовкомотальні і 
вовняні ф-ки, майстерні по виго¬ 
товленню килимів, шкір та ін. 
джамшедпУр — місто на Пн. 
Сх. Індії в штаті Біхар. 340,6 тис. 
ж. (1971). Вузол з-ць. Важливий 
пром. центр — чорна металургія, 
маш.-будування (вироби, труб, па¬ 

ровозів, с.-г. реманенту), хім. 
пром-сть. У районі Д.— видобу¬ 
вання кам. вугілля, заліз., марган¬ 
цевих і мідних руд, доломітів. У 
Д.— нац. металург, лабораторія. 
Засн. на поч. 20 ст. 
джанАшіа Симон Миколайо¬ 
вич [5(17).XI 1900, с. Макванеті, 
тепер Махарадзевського р-ну Груз. 
РСР — 15.XI 1947, Тбілісі] — рад. 
історик, акад. АН СРСР (з 1943). 
Член Комуністичної партії з 1940. 
В 1922 закінчив Тбіліський ун-т. У 
1936—41 — директор Ін-ту мови, 
історії і матеріальної культури 
Груз. філіалу АН СРСР, з 1941 — 
віце-президент АН Груз. РСР і ди¬ 
ректор її Ін-ту історії. Досліджував 
питання походження груз. племен, 
утворення груз. д-ви, істор. геогра¬ 
фії («Феодальна революція в Гру¬ 
зії», 1935; «Тубал — Табал, Тіба- 
рен, Ібер», 1937). Брав участь у 
створенні «Історії Грузії» (ч. 1, 
1946). Автор праць з археології 
Грузії. В 1940—47 керував Мцхет- 
ською археол. експедицією. Наго¬ 
роджений 2 орденами Леніна, орде¬ 
ном Трудового Червоного Прапора. 
Держ. премія СРСР, 1942, 1947. 
«джангАр» — калмицький геро¬ 
їчний народний епос. Створений у 
15 ст. У ньому відображено бага¬ 
товікову боротьбу калм. народу 
проти ворожих полчищ, за свободу 
й честь батьківщини, оспівано под¬ 
виги легендарних богатирів на чолі 
з Джангаром. 
Видання: Укр. перек л.— Джан- 
гар. Вибрані пісні. К., 1940; Рос. пе¬ 
рекл.— Джангар, т. 1—2. М., 1978. 
ДЖАНГІЛЬДІН Алібі Тогжанович 
(1884, аул Койдагул Тургайського 
пов., тепер Куст. обл.— 14.VIII 
1953, Алма-Ата) — один з органі¬ 
заторів боротьби за Рад. владу в 
Казахстані, рад. держ. і партійний 
діяч. Член КПРС з 1915. Один 
з керівників Середньоазіатського 
повстання 1916. В 1921—29 — 
нарком соціального забезпечення 
Каз. АРСР; 1937—42 і з 1951 — 
заст. голови Президії Верховної 
Ради Каз. РСР. Нагороджений ор¬ 
деном Леніна, орденом Червоного 
Прапора. 
ДЖАНЕЛІДЗЕ Юстин Юліанович 
[20.VII .(І.УІІІ) 1883, с. Самтредіа, 

ДЖАНЕЛІДЗЕ 

Джамбул Джабаєв* 

С. М. Джанашіа. 
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тепер місто Самтредського р-ну 
Груз. РСР — 14.1 1950, Ленінград] 
— рад. хірург, акад. АМН СРСР 
(з 1944), засл. діяч науки РРФСР. 
Герой Соціалістич. Праці (1945)1 
В 1905 за участь у студентських за¬ 
ворушеннях був виключений з Хар¬ 
ків. ун-ту, диплом лікаря здо¬ 
був 1911 в Московському ун-ті. 
В 1921—43 — професор Петроград¬ 
ського (тепер 1-го Ленінгр.) мед. 
ін-ту, одночасно з 1932 очолював 
Ленінгр. ін-т швидкої допомоги. З 
1939 — гол. хірург ВМФ і одно¬ 
часно нач. кафедри госпітальної 
хірургії (з 1943) Військово-морсь¬ 
кої мед. академії. Праці Д. прис¬ 
вячені питанням заг. і відновлю- 
вальної хірургії, хірургічному лі¬ 
куванню аневризм великих судин 
тощо. Нагороджений двома орде¬ 
нами Леніна, орденом Червоного 
Прапора та медалями. 
джанібЄков Володимир Олек¬ 
сандрович (н. 13-У 1942, с Іскандар 
Бостанлицького р-ну Ташк. обл.) 
— льотчик-космонавт СРСР, Ге¬ 
рой Радянського Союзу (1978), під¬ 
полковник. Член КПРС з 1970. В 
1965 закінчив Єйське вище військ, 
авіац. училище льотчиків. У загоні 
космонавтів — з 1970. Разом з 
О. Г. Макаровим здійснив (10 — 
16.1 1978) політ на космічному ко¬ 
раблі «Союз-27» як командир ко¬ 
рабля. В ході виконання програми 
«Союз-27» стикувався з пілотова¬ 
ним орбітальним комплексом «Са- 
лют-6» — «Союз-26» (Ю. В. Рома- 
ненко і Г. М. Гречко), утворивши 
вперше в історії космонавтики пі¬ 
лотований орбітальний науково- 
дослідний комплекс «Салют-6» — 
«Союз-26» — «Союз-27»; екіпажі 
кораблів проводили спільні дослід¬ 
ження та експерименти. Д. разом з 
О. Г. Макаровим вернувся на Зем¬ 
лю на кораблі «Союз-26». 
ДЖАНКбЙ — місто обласного 
підпорядкування Крим. обл. 
УРСР, райцентр. Залізничний ву¬ 
зол. Вперше згадується у 2-й по¬ 
ловині 19 ст. Робітники Д. брали 
участь у Жовтневому всеросій¬ 
ському політичному страйку 1905. 
Рад. владу встановлено в січні 
1918.3 1926 — місто. Під час Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни в період тим¬ 
часової нім.-фашист, окупації Д. 

ДЖАНІБЕКОВ 

Ю. Ю. Джанелідзе. 

В. О. Джанібеков. 

(31.Х 1941 — 11.IV 1944) в районі 
міста діяли партизанські загони. 
В Д.— підприємства по обслугову¬ 
ванню залізнич. транспорту, маш.- 
буд., ремонтно-мех., залізобетон¬ 
них виробів, молочний, консерв¬ 
ний, виноробний з-ди, м’ясокомбі¬ 
нат, ф-ка госп. виробів, райсіль- 
госптехніка, комбінат побутового 
обслуговування. 10 заг.-освітніх, 
2 муз., спортивна школи та школа 
меліораторів, профес.-тех. уч-ще, 
7 лік. закладів, у т. ч. 4 лікарні. 
Палац культури, 4 клуби, 2 кіноте¬ 
атри, 14 б-к, краєзнавчий музей. 
ДЖАНКбЙСЬКИЙ РАЙ0Н —у 
пн.-сх. частині Крим. обл. УРСР. 
Утворений 1923. Пл. 2,7 тис. км2. 
Нас. 75,6 тис. чол. (1978). У райо¬ 
ні — 121 населений пункт, підпо¬ 
рядкований селищній та 18 сільс. 
Радам народних депутатів. Центр 
— м. Джанкой. Район лежить у 
межах Присивашшя. Поверхня рів¬ 
нинна. Поклади солей, мінераль¬ 
них мулів (Сиваш), горючого газу. 
Територією району проходить Пів¬ 
нічно-Кримський канал імені Ком¬ 
сомолу України з відгалуженнями. 
Грунти переважно каштанові. Роз¬ 
ташований у степовій зоні. 
Осн. пром. і культур, центр райо¬ 
ну — місто обласного підпорядку 
вання Джанкой. Пром-сть району 
спеціалізується в основному на пе¬ 
реробці с.-г. сировини. Найбіль¬ 
ші підприємства: азовські вино 
робний, винно-соковий з-ди, Заріч- 
ненський консервний цех Джанкой- 
ського консервного з-ду. Працюють 
районний комбінат побутового об¬ 
слуговування (Джанкой) та 12 бу¬ 
динків побуту. Спеціалізація с. г.— 
землеробство зерново-овочівниць¬ 
кого й тваринництво мол.-м’ясно¬ 
го напрямів. Розвинуте виногра¬ 
дарство й садівництво. Площа с.-г. 
угідь 1977 становила 168,1 тис. га, 
в т. ч. орні землі — 126,0 тис. га, 
сади — 5,5 тис. га, виноградин 
ки — 7,2 тис. га. Зрошуваних зе¬ 
мель —50,9 тис. га. Гол. культури: 
озима пшениця, овочеві, соняшник, 
рис, кукурудза, виноград, кормові. 
В Д. р.— 16 радгоспів, 10 кол¬ 
госпів, племзавод, степове дослід¬ 
не г-во Виноробства і виноградар¬ 
ства всесоюзного науково-дослід 
ного інституту <Магарач>, рай- 
сільгосптехніка з виробничим відді¬ 
ленням. Залізничний вузол Джан¬ 
кой, залізничні станції: Азовська, 
Богемка. Майже всі автошляхи 
(437 км) — з твердим покриттям. 
У районі — 37 заг.-освітніх, 2 
муз. школи, 82 лік. заклади, в т. ч. 
13 лікарень. 4 палаци і 16 будин¬ 
ків культури, 47 клубів, кінотеатр, 
37 кіноустановок, 66 бібліотек. 
У Д. р. видається газ. «Заря ком- 
мунизма» (з 1933). 

, Л. П. Кобилинський. 
ДЖАНСУГУРОВ Ільяс (1.У 1894 
— 1938) — казах, рад. поет. Член 
Комуністич. партії з 1924. Нар. в 
аулі N° 4, тепер смт Джансугуров 
Талди-Кург. обл. Каз. РСР. Дру¬ 
куватися почав 1915. У творах 
20-х рр. оспівував соціалістичні пе¬ 
ретворення в Казахстані (збірки 
«Вступ», 1927;«Основа», 1928). По 
еми «Степ» (1930), «Кулагер» 
(1936) — про минуле казах, наро¬ 
ду. Автор роману «Товариші» 
(1933), п’єс «Турксиб», «Нена¬ 
висть», «Ісатай Махамбет» (1936), 

літ.-критичних статей. Перекладав 
твори О. Пушкіна, М. Лєрмонто¬ 
ва, М. Горького, В. Маяков- 
ського. 
ДЖАНТ0ШЕВ Касимали [2(15). 
IX 1904, аїл Тенізбай, тепер Тюпсь- 
кого р-ну Кирг. РСР — 11. IX 1968, 
Фрунзе] — киргизький рад. пись¬ 
менник, засл. діяч мист. Кирг. 
РСР (1946), нар. письменник Кирг. 
РСР (з 1968). Член КПРС з 
1943. Друкувався з 1926. Автор 
п’єс («Чорноволоса», 1928; «Кур- 
манбек», 1942; «Співець народу», 
1950, та ін.), присвячених трудя¬ 
щим Рад. Киргизії. Романи «Кани- 
бек» (кн. 1—4, 1939—58), «Чабан 
небесних гір» (1963), оповідання і 
повісті, зб. «Полум’яна молодь» 
(1952), «Води, що подолали пере¬ 
вал» (1955). Нагороджений орде¬ 
ном Трудового Червоного Прапора, 
двома орденами «Знак Пошани». 
джапарГдзе Прокіп Апрасіоно- 
вич [парт, псевд.— Альоша; 3(15).І 
1880, с. Шардомет, тепер Онського 
р-ну Груз. РСР — 20.IX 1918] — 
професіональний революціонер. В 
1898 вступив до РСДРП; вів під¬ 
пільну роботу в Тбілісі, Кутаїсі та 
ін. містах. У 1904—05 — член Ба¬ 
кинського ї Кавказ, союзного к-тів 
РСДРП, один з організаторів с.-д. 
групи «Гуммет». Делегат III з’їзду 
РСДРП. До 1910 — на парт, робо¬ 
ті переважно в Баку (секретар 
спілки нафтопром. робітників, брав 
участь у виданні газети «Ба- 
кинский рабочий» та ін.). В 1910— 
11 очолював Донський к-т РСДРП. 
В 1917 на VI з’їзді партії обраний 
кандидатом у члени ЦК РСДРП(б). 
В 1918 — голова Виконкому Ба¬ 
кинської Ради, комісар внутр. 
справ і наркомпрод Бакинського 
Раднаркому. Разом з ін. бакинсь¬ 
кими комісарами розстріляний 
англ. інтервентами й есерами в За- 
каспії. 
джапарГдзе Уча Малакійович 
[н. 4(17).VIII 1906, с. Гарі, тепер 
Онського р-ну Груз. РСР] — гру¬ 
зинський рад. живописець, нар. 
художник СРСР (з 1963), дійсний 
член АМ СРСР (з 1958). Член 
КПРС з 1944. В 1928—31 навчався 
в Тбіліській АМ у Л. Гудіашвілі 
та ін. Автор картин («Червоноар- 
мієць у колгоспі», 1933; «Друзі 
юності», 1938; «Думи матері», 
1945; «Цікава бесіда», 1951; «Рачи- 
нець грає на ствірі», 1952; «Напут¬ 
нє слово», 1957; «Односельчанки», 
1965; «Моя Батьківщина», 1967; 
«Свято праці», 1970—75), портре¬ 
тів (скульптора Я. Ніколадзе, 
1940; Т. Шевченка, 1948; Лесі Ук¬ 
раїнки, 1954; Д. Гурамішвілі, 
1969), іл. до книжок Г. Табідзе 
(1937), І. Чавчавадзе (1952) та ін. 
Нагороджений орденом Леніна, ін. 
орденами, медалями. Держ. премія 
СРСР, 1942. Портрет та іл. с. 330. 
Літ.: Урушацзе И. Уча Джапаридзе. 
Тбилиси, 1958. 

джарилгАч — острів у пн. час¬ 
тині Каркінітської затоки Чорно¬ 
го м. Входить до складу Херсон, 
обл. УРСР. Від материка відокрем¬ 
лений Джарилгацькою зат. Довж. 
бл. 40 км. Утворений з піщаних 
відкладів. Д.— місце перепочинку 
перелітних птахів (качок, гусей, 
лебедів тощо). На острові — держ. 
заказник для охорони їх. 



джарилгАч — солоне озеро В 
зх. частині Кримської обл. УРСР, 
на Тарханкутському п-ові. Пл. 
8,3 км2, глиб. бл. 1 м. Від моря 
відокремлений піщаною косою. 
Живлення за рахунок підземних 
вод та інфільтрації морської води. 
Там, де виходять підземні води, 
озеро заростає водяними рослина¬ 
ми. 
ДЖАСМЄ Джаліл Осеович [н. 
12(25).Х 1908, с. Кизил-Кула Кар- 
ської обл., Туреччина] — курдсь¬ 
кий рад. поет. Член КПРС з 1930. 
Друкуватися почав 1930. Збірки 
віршів і поем: «Алагяз» (1954), 
«Рідне джерело» (1957), «Моє вог¬ 
нище» (1966) — вірм. мовою; «Мої 
дні» (1960), «Пісні гір» (1970), 
«Вогнище курда» (1975) — курд, 
мовою. Автор підручників для 
курд. шкіл. Перекладач курд, мо¬ 
вою творів О. Пушкіна, Т. Шевчен¬ 
ка, О. Туманяна та ін. 
Те.: Рос перек л.— Дорогами 
времен. М., 1968 С. Г. Амірян. 
ДЖАУ-ТЕПЕ — грязьовий вулкан 
у Кримській обл. УРСР, на Кер¬ 
ченському півострові. Вис. 119,8м. 
Викидає горючі гази та рідку 
грязь. Виверження вулкану спо¬ 
стерігались 1909, 1914, 1925, 1927. 
Пам’ятка природи. 
ДЖАФНА, Япаная — місто на 
Пн. Шрі-Ланки. Розташована на 
п-ові Джафна. 112 тис. ж. (1973). 
Мор. порт. Залізнична станція. 
Торг, центр. Підприємства по пе¬ 
реробці с.-г. сировини. 
ДЖВАРІ — кам’яний храм побли¬ 
зу Мцхетщ визначна пам’ятка 
груз. архітектури. Споруджений 
586 або 587—604 поруч з малень¬ 
кою церквою — М. Джварі (се¬ 
ред. 6 ст.). В основі плану Д.— 
тетраконх (22 м X 18,4 м), пере¬ 
критий склепінням на 8-гранному 

Храм Джварі. 586 або 587—604. 

барабані (заг. вис. 23,4 м); на ку¬ 
тах хреста — по одному примі¬ 
щенню. На фасадах храму — 
рельєфи з зображенням титарів. 
ДЖГУТИКИ — ниткоподібні рух¬ 
ливі цитоплазматичні вирости клі¬ 
тин, властиві всім джгутиковим, 
багатьом бактеріям, зооспорам, 
сперматозоїдам нижчих і деяких 
вищих рослин, клітинам деяких ба¬ 
гатоклітинних тварин (напр., клі¬ 
тинам ентодерми губок) та личин¬ 
ковим стадіям кишковопорожнин¬ 
них, голкошкірих та ін. Д. є зде¬ 
більшого органами руху в рідкому 
середовищі. Д. являє собою стри¬ 
жень, що складається з гомогенної 
речовини, в якій містяться 9 по¬ 
двійних (зовні) і 2 одинарні (в 
центрі) фібрили (нитковидніструк¬ 
тури) завтовшки 250—600 А; тому 
фібрили й наз. мікротрубочками. 

Біля основи Д. міститься базальне 
тільце — гомолог центріолі. 
ДЖГУТИКОВІ, джгутиконосці, 
джгутківці — одноклітинні й коло¬ 
ніальні організми, що мають спе¬ 
цифічні органели руху — джгути¬ 
ки: У ботаніці Д. (Ріадеііаіа) 
раніше вважали окремим відділом 
з кількома класами; деякі з них 
за сучас. уявленнями не вважають¬ 
ся рослинними організмами, інші 
— за рядом ознак виділені част¬ 
ково в самостійний відділ (евгле¬ 
нові), частково вважаються класа¬ 
ми відділів пірофітових водорос- 

Джгутикові: 1 — МазіібатоеЬа азре- 
га; 2 — Сегаііит ігіроз; 3 — ТгісЬото- 
паз Ьотіпіз; 4 — Тгурапозота уіиаіае; 
5 — Еибіепа охуигіз: 6 — ОіпоЬгуоп 
зегїиіагіа (колонія). 

тей, золотистих водоростей або 
зелених водоростей. Узоології 
Д. (МазІідорЬога, синонім Ріадеі- 
1а£а) — клас найпростіших. Скла¬ 
дається з двох підкласів: РЬуІотаз- 
Іі§іпа (організми, яким властивий 
фотосинтез ) і ХоотазПдіпа (гете- 
ротрофи). Д. вкриті тонкою обо¬ 
лонкою — пелікулою або хітиноїд- 
ним панциром, мають, як правило, 
одне ядро (іноді кілька), 1—8 і 
більше джгутиків. Розмножуються 
переважно псЯздовжнім поділом, 
статевий процес відомий у пред¬ 
ставників підкласу РЬуІошазІі- 
£Іпа. Поширені Д. у мор. і пріс¬ 
них водах. Деякі Стрипаносома, 
лейшманія, лямблія та ін.)—па¬ 
разити людини і тварин, спричи¬ 
нюють небезпечні захворювання. 
Літ.: Курсанов Л. И. [та ін.]. Бота- 
ника, т. 2. М., 1951; Догель В. А. 
Зоология беспозвоночньїх. М., 1975. 

В- 77. Коваль. 

ДЖЄВОНС Оєуопз) Уїльям-Стен- 
лі (1.ІХ 1835, Ліверпуль — 13.VIII 
1882, поблизу Гастінгса) — англій¬ 
ський бурж. економіст, статистик, 
філософ; один з основоположників 
м ітрм ітичної школи в бурж. політ, 
економії та концепції «граничної 
корисності». Осн. екон. праця — 
«Теорія політичної економії» (1871). 
На противагу марксистській теорії 
трудової вартості, Д. твердив, що 
цінність визначається корисністю. 
Гол. законом споживання вважав 
сформульований Г. Госсеном закон 
спадної корисності (див. Госсена 
закони). В своїх працях висвітлю¬ 
вав також питання грош. обігу, 
екон. циклів та ін. 
ДЖЕЗКАЗГАН — місто, центр 
Джезказг. обл. Каз. РСР. Розташо¬ 
ваний на березі Кенгірського во¬ 
досховища, на р. Кара-Кенгірі. 
Залізнична станція. 85 тис. ж. 
(1977). Центр кольорової металур¬ 
гії. Гірничо-металург. комбінат, 
трикотажна ф-ка, м’ясокомбінат, 
молочний з-д. ТЕЦ. Вечірній ф-т 
Карагандинського політех. ін-ту, 
пед. ін-т, 5 серед, спец. навч. за¬ 
кладів. Селище на місці Д. виник¬ 
ло V зв’язку з розробкою родовища 
мідної руди, з 1954 — місто. 
джезказгАнська (Область 
— у центрі Каз. РСР Утворена 
20.III 1973. Пл. 313,4 тис. км2. Нас. 
450 тис. чол. (1979, перепис); пере¬ 
важають казахи, живуть також ро¬ 
сіяни, українці, німці та ін.; міськ. 
нас.— 77% В Д. о.— 6 районів, 
4 міста й 22 с-ща міськ. типу. Центр 
— м. Джезказган. 
Поверхня Д. о. в основному рівнин¬ 
на. Більша частина території Д. о. 
зайнята Казахським орібносопко- 
виком (300—900 м) з останцевими 
гірськими масивами: Улитау (до 
1133 м), Аркарли, Кизилрай, Буги¬ 
ли та ін. На крайньому Зх. області 
— Туранська низовина (50—200 м) 
і піски Приаральських Каракумів, 
на Пд. Зх.— піски Моїнкум, Же- 
тиконир. Корисні копалини: мідні, 
залізні, поліметалеві, марганцеві 
руди. Клімат різко континенталь¬ 
ний, посушливий. Пересічна т-ра 
січня —14,—16°, липня +26, +30°. 
Влітку часто бувають суховії. Опа¬ 
дів на Пн. 350 мм, на Пд.— 150 мм 
на рік. Гол. ріка — Сарису, най¬ 
більше озеро — Балхаш (у межах 
області — пн.-зх. узбережжя). 
Грунти на Пн. світло-каштанові, на 
Пд.— бурі, солонцюваті. В пн. час¬ 
тині переважає ковилово-типчако¬ 
ва сухостепова рослинність, у се¬ 
ред. частині — злаково-полинова, 
на Пд.— полиново-солянкова. В 
горах — березово-осикові гаї і 
злаково-різнотравні луки. 
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ОБЛАСТЬ 

К. Джантогаев. 

П. А. Джапарідзе. 
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ДЖЕЙМС 

У. М. Джапарідзе. 

У. М. Джапарідзе. Ра- 
чинець грає на ствірі. 
1952. 

І. Дженнер. 

В нар.-госп. комплексі республіки 
Д. о. виділяється розвинутою гір¬ 
ничодобувною пром-стю, кольоро¬ 
вою металургією; розвиваються 
хім., легка і харч, пром-сть. Енерг. 
базу становлять електростанції си¬ 
стеми Карагандаенерго, які працю¬ 
ють на карагандинському вугіллі. 
Кольорова металургія представле¬ 
на Балхашським, Джезказганським 
та Акчатауським гірничо-метал\ф- 
гійними комбінатами. Видобу¬ 
вання залізної (в Атасу) і марган¬ 
цевої (в Джезди) руд. Пром-сть 
буд. матеріалів. Розвинуті вироби, 
сірчаної к-ти, трикотажна, м’ясна 
й мол.-м’ясна галузі пром-сті. На 
оз. Балхаш — вилов і пром. пере¬ 
робка риби. Пром. центри: Джез- 
казган, Балхаш, Каражал, Ніколь- 
ський. Осн. галузі с. г.— тварин¬ 
ництво (гол. чин. м’ясо-вовнове 
вівчарство), зернове та мол.-овоче¬ 
ве приміське г-во. Вирощують кар¬ 
топлю, овочі та кормові культури. 
Розводять велику рогату худобу, 
овець, кіз, свиней, коней та вер¬ 
блюдів. Гол. вид транспорту — за¬ 
лізничний. Осн. залізнична лі¬ 
нія — Петропавловськ — Караган¬ 
да — Моїнти—Чу з відгалужен¬ 
нями на Джезказган і Балхаш — 
Саяк. Гол. автомагістралі — Кара¬ 
ганда — Джезказган і Караганда — 
Балхаш. Судноплавство по оз. Бал¬ 
хаш. У Д. о.— пед. ін-т, вечір¬ 
ні ф-ти Карагандинського політех. 
ін-ту в Балхаші й Джезказгані, 8 
серед, спец. навч. закладів. 

„ М. Ш. Ярмухамедов. 
ДЖЕИМС аате§) Генрі (15.ІУ 
1843, Нью-Йорк — 28.11 1916, Лон¬ 
дон) — американський письмен¬ 
ник. Роман «Родрік Хадсон» (1876) 
— про трагічну долю художника в 
бурж. суспільстві. Морально-етич¬ 
ним проблемам присвятив романи 
«Вашінгтон-сквер» і «Жіночий пор¬ 
трет» (обидва — 1881). В романах 
«Американець» (1877), «Княгиня 
Казамассіма» (1886), «Трагічна му¬ 
за» (1890), «Посли» (1903), «Золота 
чаша» (1904) та ін. відійшов від 
традицій реалізму. Кращі з піз¬ 
ніх творів — оповідання і повісті 
«Папери Асперна», «Смерть лева», 
«Узор килима». 
Те.: Рос. перекл,— Повести и 
рассказьі. М., 1974. 

ДЖЕЙМСТАУН — місто, адм. 
центр о. Святої Єлени (володіння 
Великобританії). Порт у бухті 
Джеймс Атлантичного ок. 1,6 тис. 
ж. (1972). Ремісництво, рибальст¬ 
во, мор. промисли. Вивіз коно¬ 
пель, ^канатів. 
ДЖЕЙРАН (Сагеїіа зиЬдиІІигоза) 
— парнокопитна тварина роду га¬ 
зель родини бичачих. Тіло (довж. 
до 115 см, вис. до 75 см, маса до 
33 кг) струнке, граціозне, кінців¬ 
ки довгі й тонкі. Роги чорні (довж. 
27—41 см), зближені біля основи, 
верхівки загнуті вперед; є лише у 
самців. Забарвлення спини пісоч¬ 
но-сіре, по боках тулуба темні сму¬ 
ги, черево і шия — білі. Статева 
зрілість настає на 2-му році жит¬ 
тя. Самка після 5,5-місячної ва¬ 
гітності в квітні — травні народ¬ 
жує 2 телят. Тривалість життя — 
до 9 років. Поширені Д. в пустель¬ 
них р-нах Центр. Азії, в СРСР — 
у Казахстані, Серед. Азії та Сх. 
Закавказзі. Д.— мисливська тва¬ 
рина, але через нечисленність 

в СРСР полювання на Д. заборо¬ 
нено. о. П. Корнєев. 
ДЖЕК, дрофа-красуня (Осіз ип- 
биіаіа) — птах ряду дрофоподіб- 
них. Довж. тіла 65—80 см, маса 
1,1—2,4 кг. Оперення спини пісоч¬ 
но-вохристе з чорними крапками 
й струменястим малюнком, черево 
— світле. На голові «чубчик», а на 
шиї — «комір» з довгого розсука¬ 
ного пір’я. Ноги трипалі. Пошире¬ 
ний Д. в пустелях, напівпустелях і 
степах Пн. Африки, Зх. Азії. В 
СРСР — від сх. узбережжя Кас¬ 
пійського м. до Алтаю і Тувинської 
АРСР; в УРСР — це дуже рідкіс¬ 
ний залітний птах степових райо¬ 
нів на Сх. від Дніпра. У квітні — 
травні самка відкладає 1—3 яєць 
у ямку на землі. Живиться Д. пе¬ 
реважно комахами. Полювання на 
Д. заборонено. 
ДЖЕКСОН Оаскзоп) Джордж (н. 
26.VIII 1908, Едівейл) — діяч ро- 
бітн. руху Нової Зеландії. Член 
Компартії Нової Зеландії (КПНЗ) 
з 1936. За фахом — слюсар. У 
1951—63 — голова Нац. к-ту 
КПНЗ, у 1963—65 — член Політ- 
комітету (Політбюро) Нац. к-ту 
КПНЗ. У 1966 ?ерез незгоду з кур¬ 
сом парт, керівництва, що відій¬ 
шло від заг. лінії міжнар. комуніс¬ 
тичного руху, вийшов з КПНЗ і 
став одним із засновників Партії 
соціалістичної єдності Нової Зе¬ 
ландії (ПСЄНЗ). З жовтня 1966 — 
нац. секретар ПСЄНЗ. 
ДЖЕКСОНВІЛЛ — місто на Пд. 
Сх. СІЛА, в штаті Флоріда, порт у 
гирлі р. Сент-Джонс. Важливий 
трансп. вузол. 529 тис. ж. (1970). 
Розвинуті суднобудування і судно¬ 
ремонт та хімічна пром-сть. Під¬ 
приємства харч, і деревообр. га¬ 
лузей. 
джелалабАд — місто на Сх. 
Афганістану, адм. центр провінції 
Нангархар. Розташований в оазисі 
на р. Кабулі. 50,4 тис. ж. (1970). 
Важливий торг.-транзитний пункт 
на автомагістралі Кабул — Пеша 
вар (Пакистан). Підприємства 
харч, пром-сті. Кустарне вироби, 
шовкових тканин і прикрас. 
У районі Д.— іригаційна система, 
споруджена з допомогою СРСР. 
ДЖЕМ (англ. іат) — плоди або 
ягоди, зварені в цукровому сиропі. 
Приготовляють Д. так само, як і 
варення, але на відміну від нього 
сироп у готовому Д. має желеподіб¬ 
ну консистенцію. Д. буває пастери¬ 
зований і непастеризований. 

«ДЖЕМІНІ», «Джемінай» (англ. 
«Сешіпі», букв.— близнята) — 
назва серії американських двоміс¬ 
них космічних кораблів (КК), 
призначених для польоту по навко¬ 
лоземних орбітах. Маса — від 3,2 
до 3,8 т. Складається «Д.» з герме¬ 
тичного спускного апарата (мал.) 
і негерметичного відсіку з осна¬ 
щенням і гальмівними двигунами. 
Всього за програмою «Д.» протя¬ 
гом 1964—66 запущено 12 КК (з 
них 10 пілотованих з двома астро¬ 
навтами на борту). Макс. трива¬ 
лість польоту («Д.-7») — 330 год. 
35 хв. У ході польоту здійснюва¬ 
лось маневрування і зближення 
КК («Д.-6» і «Д.-7»), стикування 
з ракетою «Аджена», вихід астро¬ 
навтів у відкритий космос (Е. 
Уамт, Ю. Сернану М. КоллінЗу 

Р. Гордон і Е. Олдрін), випробу¬ 
вання систем корабля, фотографу¬ 
вання Землі, неба, ін. наук, і тех¬ 
нологічні експерименти. Під час по¬ 
льотів «Д.» одержано цінні дані 
для наступних запусків КК <Апол- 
лон> і наук, орбітальних стан¬ 
цій <Скайлеб>. В. Г. Денисое 

ДЖЕМС (Джеймс; .Іатез) Уїльям 
(11.1 1842, Нью-Йорк — 16. VIII 
1910, Чокоруа, Нью-Гемпшір) — 
американський філософ-ідеаліст, 
один із засновників прагматизму, 
психолог. Оголошуючи всі предме¬ 
ти об’єктивної дійсності продук¬ 
том «чистого досвіду», «потоку сві¬ 
домості», нібито нейтрального до 
матерії і духу, Д. відстоював суб’¬ 
єктивно-ідеалістичні позиції, близь¬ 
кі до махізму Заперечуючи об’¬ 
єктивність істини, критерієм цін¬ 
ності та істинності знань Д. вважав 
корисність. Закономірності навко¬ 
лишнього світу він тлумачив як 
«інструментальні» установки нічим 
не обмеженої практичної діяльності 
людини. Суб’єктивно-ідеалістичне 
тлумачення практики привело Д. 
до визнання «цінності» як наук., 
так і реліг. «досвіду». В психоло¬ 
гії Д. проводив ідеї волюнтаризму. 
Погляди Д. були одним з джерел 
біхевіоризму. 
Літ.: Мельвиль Ю. К. Американский 
прагматизм. М., 1957. І. В. Бичко. 

ДЖЕМ ШЙДИ — народність, яка 
живе на Пн. Зх. Афганістану й 
частково в Ірані. Див. Чаар-айма- 
ки. 
ДЖЕНГЕ/іГЙЦІ (від перс, джен- 
гель — ліс)—учасники партизансь¬ 
кого руху проти шахського уряду 
та іноземного гніту в Гіляні (Іран) 
1912—20. Загони Д. складалися з 
селян, міської бідноти й частково 
дрібної буржуазії. В 1914—18 на 
чолі Д. стояла панісламісгська 
бурж.-націоналістична орг-ція «Єд¬ 
нання ісламу». В 1920—21 Д. вис¬ 
тупили єдиним фронтом з комуніс¬ 
тами. Згодом керівники Д. розі¬ 
рвали союз з ними і організували 
вбивства ряду комуністів. Це до¬ 
помогло шахському урядові й 
англ. імперіалістам придушити 
рух Д. у Гіляні. 
джЕннер ОІеппег) Едуард (17. 
III 1749, Берклі, графство Глостер- 
шір — 26.1 1823, там же) — анг¬ 
лійський лікар, основоположник 
віспощеплення. Медицину вивчав 
у Лондоні, з 1773 працював як 
лікар-практик. Відкрив засіб за¬ 
побігання захворюванню на нату¬ 
ральну віспу і 1796 вперше зробив 
людині запобіжне щеплення ко¬ 
ров’ячої віспи (див. Вакцини). З 
1802 і до кінця життя — керівник 
заснованого ним Ін-ту віспощеп¬ 
лення в Лондоні. 
ДЖЕНТГЛЕ (СепШе) Джованні 
(30^ 1875, Кастельветрано — 15. 
IV 1944, Флоренція) — італійсь¬ 
кий філософ, один з ідеологів італ. 
фашизму. Проф. Римського ун-ту 
(1917—44). Філос. система Д., т. з. 
актуалізм,— один із суб’єктивно- 
ідеалістичних варіантів неогегель- 
янства. Все існуюче, за Д.,— ре¬ 
зультат руху «мислячої думки», 
яка завжди актуальна, активна. Д. 
вважав, що тоталітаристська д-ва 
є нібито втіленням морального ду¬ 
ху нації, закликав до «тотального» 
підпорядкування особистості д-ві й 
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«розчинення» індивіда в політ, істо¬ 
рії. Осн. твори: «Реформа геге¬ 
лівської діалектики» (1913), «Си¬ 
стема логіки як теорія пізнання» 
(1917). 
ДЖЕНТГЛІ (Сепгіїі) Альберіко 
(14.1 1552, Сан-Дженезіо — 19.VI 
1608, Оксфорд) — італійський 
юрист, дипломат, один з основопо¬ 
ложників бурж. науки міжнар. 
права. З 1587 — професор цив. 
права Оксфордського ун-ту (Анг¬ 
лія). Найвідоміша праця «Де ,Іиге 
Ьеііі» («Про право війни», ч. 1—З, 
1588—89 і 1598). Вивчаючи причи¬ 
ни виникнення воєн і правила ве¬ 
дення їх, Д. закликав до обмеження 
засобів війни, до захисту мирного 
населення в воєнний час тощо. 

джентльмен (англ. §еп11е- 
тап, букв.— шляхетна людина) — 
1) Особа шляхетного походжен¬ 
ня, дворянин (застаріле). 2) У Ве¬ 
ликобританії та ін. англомовних 
країнах — особа, що суворо додер¬ 
жується прийнятих серед аристо¬ 
кратів правил поведінки. 3) Шаноб¬ 
ливе звертання до чоловіків у анг¬ 
ломовних країнах. 4)Перенос- 
н о — коректна, добре вихована 
людина. 
джентльмЄнська угода — 
умовна назва договору міжнарод¬ 
ного, укладеного в усній формі. 
Згідно з загальновизнаним прин¬ 
ципом міжнародного права Д. у. 
повинна виконуватись, як і пи¬ 
сьмові міжнар. договори. В су- 
час. міжнар. практиці трапляється 
рідко. 
ДЖЕРЄЛА ПРАВА — способи, 
форми вираження державної волі. 
Див. Форми права. 
ДЖЕРЕЛА СВГТЛА — випромі- 
нювачі світла в межах спектрів 
оптичних. Розрізняють Д. с. при¬ 
родні й штучні. Природними Д. с. 
є Сонце, атмосферні електр. роз¬ 
ряди, зірки тощо; найпоширеніши¬ 
ми штучними Д. с. (засобами 
світлотехніки) — спец, теплові й 
газорозрядні випромінювачі, а та¬ 
кож лазери. В теплових Д. с. світло 
випромінює вміщена в скляний ба¬ 
лон спіраль або нитка з тугоплавко¬ 
го металу, яка нагрівається елект¬ 
ричним струмом. До таких Д. с. 
належать лампи розжарення (най¬ 
поширеніші): освітлювальні, світ¬ 
ловимірювальні тощо. їм властиві 
висока економічність, зручність 
експлуат., гігієнічність. В газорозр. 
Д. с. світло випромінює (під дією 
електр. струму) газ або пара хім. 
елементів (напр., ртуті), що запов¬ 
нюють скляний, керамічний або 
металевий (з прозорим вихідним 
вікном) балон. Газорозряд. Д. с. є 
імпульсні лампи, люмінесцентні 
лампи, натрієві лампи, неонові 
лампи, ртутні лампи та ін. Порів¬ 
няно з тепловими в таких Д. с. 
більші світлова інтенсивність і три¬ 
валість експлуатації, різноманітні¬ 
ший діапазон спектра. До газороз¬ 
рядних належать і дугові вугіль¬ 
ні лампи. В них світло випромінює 
електр. розряд, що виникає під 
дією електр. струму між двома ву¬ 
гільними електродами. Такі лам¬ 
пи відзначаються великою потуж¬ 
ністю і яскравістю. В лазерах дже¬ 
релом світла є вимушене випромі¬ 
нювання атомів і молекул. Для ла¬ 
зерів характерні велика потуж¬ 

ність, направленість променя, коге¬ 
рентність хвиль (див. також Ла¬ 
зер). Штучні Д. с. застосовують 
для освітлення приміщень і тери¬ 
торій (див. також Освітлювальні 
прилади), в багатьох галузях нау¬ 
ки і техніки (див. також Світлові 
прилади). 
Літ.: Якушенков Ю. Г. Основи тео- 
рии и расчета оптико-злектронньїх 
приборов. М., 1971; Скобелев В. М., 
Афанасьева Е. И. Источники света 
и пускорегулируюшая аппаратура. М., 
1975; Рябов С. Г., Торопкин Г. Н., 
Усольцев И. Ф. Прибори квантовой 
злектроники. М., 1976. 

С. П. Парняков 

ДЖЕРЕЛА СТРУМУ — прист¬ 
рої, що перетворюють різні види 
енергії на електричну. Розрізня¬ 
ють Д. с. хімічні й фізичні. В хім. 
Д.с. на електр. перетворюється хім. 
енергія окислювально-відновних 
реакцій. До таких Д. с. належать: 
гальванічні елементи та батареї 
з них (первинні хім. Д. с.), що їх 
використовують одноразово; аку¬ 
мулятори та батареї з них (вто¬ 
ринні хім. Д. с.)— для багатора¬ 
зового (тисячі заряджувально-роз- 
ряджувальних циклів) використан¬ 
ня. Хім. Д. с. є також паливні еле¬ 
менти. У фіз. Д. с. на електричну 
перетворюється мех., теплова й 
електромагнітна енергія, енергія 
радіаційного випромінювання й 
атомного розпаду. Фіз. Д. с. є 
турбогенератори, гідрогенерато¬ 
ри, термоелектрогенератори, ма¬ 
гнітогідродинамічні генератори, 
сонячні батареї тощо. 
ДЖЕРЕЛО — природний вихід 
підземних вод на земну поверхню. 
Живлення Д. відбувається від 
постійних і тимчасових водотоків. 
Розрізняють Д. низхідні (живлять¬ 
ся безнапірними водами) та висхід¬ 
ні (живляться напірними водами), 
а також за т-рою (холодні й теп¬ 
лі), хімізмом (прісні й мінераль¬ 
ні), за газовим складом тощо. Вико¬ 
ристовуються для водопостачан¬ 
ня. Мінеральні Д. мають лік. 
властивості. Д. на Україні досить 
поширені, зокрема мінеральні Д. 
є на Закарпатті, Передкарпатті, в 
Донбасі, на Лівобережжі, в Криму. 
ДЖЕРЕЛІ ЛІДВЙЩЕНОЇ НЕ¬ 
БЕЗПЕКИ — в радянському циві¬ 
льному праві діяльність, пов’язана 
з використанням технічних засобів, 
матеріалів, предметів тощо, які 
створюють підвищену небезпеку 
для оточення. Відповідно до Основ 
цивільного законодавства Союзу 
РСР і союзних республік (в УРСР 
— ст. 450 ЦивК УРСР) шкоду, 
заподіяну здоров’ю людини або 
майну, має відшкодувати орг-ція 
або громадянин, яким належать за¬ 
соби, матеріали, предмети та ін., 
що становлять Д. п. н. (напр., 
транспортна орг-ція, власник авто¬ 
мобіля, пром. підприємство). 
Обов’язок відшкодування не нас¬ 
тупає лише в разі, коли шкода ста¬ 
лася внаслідок дії непереборної 
сили або умислу (див. Вина) са¬ 
мого потерпілого. Є. Ф. Мельник. 

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО — допо- 
міжна (спеціальна) історична дис¬ 
ципліна, що розробляє теорію, ме¬ 
тодику вивчення і використання 
істор. (переважно писемних) дже¬ 
рел. Останні, відповідно до зав¬ 
дань Д., класифікують і критично 

аналізують, групують за видом і 
змістом, способами і технікою від¬ 
творення. Працюючи над джерела¬ 
ми, визначають історію тексту й 
походження джерела, автентич¬ 
ність тексту, виявляють підробки 
й фальсифікації, інтерпретують 
джерела, тлумачать їхній зміст, 
встановлюють вірогідність, фак¬ 
тичну цінність і спрямованість, 
піддають філологічній критиці. Д. 
використовує й дані ін. допоміж¬ 
них історичних дисциплін — па¬ 
леографії , дипломатики, епігра- 
фіки, геральдики, сфрагістики, 
хронології, метрології історич- 
ноїу археографії, архівознавства, 
історичної географії тощо. Пер¬ 
ші спроби критичного ставлення 
до джерел відомі з античності. 
Значну увагу аналізу джерел при¬ 
діляли рос. (В. М. Татищев, 
М. М. Карамзін) та укр. (М. М. 
Бантиш-Каменський) історики у 
18 ст. Як наука Д. склалося у 2-й 
пол. 19 ст. Вагомий внесок у роз¬ 
виток Д. зробили С. М. Соловйов, 
М. І. Костомарову В. І. Семев- 
ськийу В. Й. Ключевський, О. С. 
Лаппо-Данилевський та ін. Досяг¬ 
ненням бурж. Д. була розробка ок¬ 
ремих способів і методів аналізу й 
критики джерел, але воно дослі¬ 
джувало джерела у відриві від со- 
ціально-екон. відносин і класової 
боротьби. 
Рад. Д., спираючись на праці 
основоположників марксизму-лені- 
нізму, оцінює джерела як явища 
сусп. життя. Особливу увагу рад. 
Д. звернуло на вивчення джерел 
нового і новітнього часу. Вагомий 
вклад у розвиток рад. Д. внесли 
С. Н. Биковський, С. О. Нікітін, 
М. М. Тихомирову А. В. Шеста- 
ков, у т. ч. на Україні — І П. 
Кригіякевич, М. Н. Петровський, 
A. О. Введенський, С. О. Яковлєв 
та інші. 
Літ.: Проблеми источниковедения, 
в. 1-11. М.—Л., 1933-63; Шерман 
И. Л. Русские исторические источники 
Х-ХУІІІ вв. X., 1959; Тихомиров 
М. Н. Источниковедение истории 
СССР, в. 1. М., 1962; Стрельский 
B. И. Источниковедение истории 
СССР. Период империализма, конец 
XIX в.— 1917 г. М., 1962; Источнико¬ 
ведение истории советского общества, 
в. 1—2. М., 1964—68; Історичні дже¬ 
рела та їх використання, в. 1 — 7. К., 
1964—72; Варшавчик М. А. Предмет 
и задачи источниковедения истории 
КПСС. М., 1967; Источниковедение. 
Теоретические и методические проб¬ 
леми. М., 1969; Источниковедение 
истории СССР XIX — начала XX вв. 
М., 1970; Санцевич А. В. Джеоело- 
знавство з історії Української РСР піс¬ 
лявоєнного періоду (1945—1970). К., 
1972; Стрельский В. И. Теория и ме¬ 
тодика источниковедения истории 
СССР. К., 1976; Черноморский М. Н. 
Источниковедение истории СССР. Со- 
ветский период. М., 1976; Петряев 
К. Д. Гносеологические и методологи- 
ческие основи источниковедения. К.— 
Одесса, 1978. В. І. Стрельський. 
ДЖЕРЕЛЯНКА — рід безхвостих 
земноводних родини круглоязико- 
вих. Те саме, що й кумка. 
ДЖЕРМАНІїТТО (Оегтапегіо) 
Джованні (18.1 1885, Турін — 7.Х 
1959, Москва) — італійський пись¬ 
менник, діяч італ. робітничого ру¬ 
ху. Член Італ. компартії з 1921. 
Зазнавав репресій фашист, влас¬ 
тей. У 1927 емігрував. У 1930—46 
жив в СРСР. В автобіограф, пові 
ті «Записки цирульника» (1930; 

ДЖЕРМАНЕТТО 

Джейран (на перед¬ 
ньому плані — самець). 

Джерело: 
1 — низхідне джерело; 
2 — висхідне джерело; 
а — водонепроникні 
шари. 

Схема спускного апа - 
рата космічного кораб¬ 
ля «Джеміні»: 1 — гер¬ 
метична капсула; 2 — 
крісла астронавтів; 3 — 
пульт і приладова дош¬ 
ка; 4 — відсік системи 
орієнтації; 5 — контей¬ 
нер з парашутами; 6 — 
радіолокатор для збли¬ 
ження на орбіті; 7 — 
бортова апаратура та 
устаткування; 8 — теп¬ 
лозахисний екран. 
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Дж.-К. Джером. 

Т. Джефферсоя. 

видана в СРСР рос. мовою; 1931 — 
італ. мовою у Франції з передмо¬ 
вою П. Тольятті), книгах «Фенікот- 
теро» (1935), «Травальйо» (1938), в 
публіцистичних статтях і брошу¬ 
рах виступав проти фашизму й ре¬ 
акції, змальовував життя й бороть¬ 
бу італ. трудящих, боровся за мир 
і дружбу народів. В останні роки 
перебував в СРСР на лікуванні. 
Те.: Укр. перекл - Записки ци¬ 
рульника. X. —К., 1931; Рос. пе¬ 
рекл.— Пролетариат Италии. М.— 
Л., 1931; Феникоттеро. М., 1935; 
Травальо. М., 1938. 
ДЖЕРМУК — місто у Вірм. РСР, 
розташоване в ущелині верхів’я 
р. Арпа, за 175 км на Пд.-Сх. від 
Єревана. Високогірний бальнеоло¬ 
гічний і кліматичний курорт. Гаря¬ 
чі вуглекислі гідрокарбонатно-су- 
льфатно-натрієві джерела, вода 
яких за своїм складом і властивос¬ 
тями близька до вод Желєзновод¬ 
ська і Карлових Вар. Воду вико¬ 
ристовують для питного лікуван¬ 
ня та ванн. Мулові грязі. Показан¬ 
ня: захворювання органів трав¬ 
лення, руху, нервової системи, се¬ 
чових шляхів, гінекологічні захво¬ 
рювання. 
ДЖЕРбМ реготе) Джером-Клап- 
ка (Джером К. Джером; 2.У 1859, 
Уолсолл, графство Стаффордшір 
— 14.VI 1927, Нортгемптон)— ан¬ 
глійський письменник. Перша кн.— 
«На сцені і за лаштунками» 
(1885). У 1899 відвідав Росію. Вра¬ 
ження від подорожі відбито в стат¬ 
ті «Росіяни, якими я їх знаю» (вид. 
рос. мовою під назвою «Люди 
майбутнього», 1906). Найвідомі- 
ший твір Д.— комічна повість 
«Троє в одному човні (як не раху¬ 
вати собаки)» (1889); продовження 
— «Троє на велосипеді» (1900). Ав¬ 
тор гумористичних оповідань і 
п’єс, з яких найпопулярніша — 
«Жилець з четвертого поверху» 
(1907). Д. належить і книга «Світ 
сцени» (1889). 
Те.: Укр. п е р е к л. —Троє в одно¬ 
му човні (як не рахувати собаки).— 
Оповідання. К., 1974; Рос. перекл. 
— Избранньїе произведсния, т. 1 — 2. 
М., 1957. 

ДЖЕРСГЙСЬКА ПОРбДА вели¬ 
кої рогатої худоби — одна з най¬ 
більш жирномолочних порід молоч¬ 
ного напряму. Виведена в Анг¬ 
лії на о-ві Джерсі. Масть бура до 
світло-рудої. Жива маса корів 360 
—440 кг, бугаїв 600—700 кг. Серед¬ 
ньорічний надій молока 3500 кг 
жирністю 5,8—6%. Корови Д. п. 
довговічні, плодючі й довго збері¬ 
гають молочну продуктивність. По¬ 
ширена Д. п. в Англії, США, Ка¬ 
наді, Австралії, Данії, Франції та 
ін. В СРСР її використовують для 
підвищення жирномолочності ін. 
порід худоби. 

Корова джерсійської породи. 

ДЖЕСПІЛГт (від англ. іазрег — 
яшма і грец. ХСОод — камінь) — 
гірська порода, тонкосмугастий 
залізистий кварцит, у якому чер¬ 
гуються кварцові прошарки з руд¬ 
ними. Осн. рудні мінерали — маг¬ 
нетит, мартит і гематит. Вміст 
заліза в Д. від 20 до 40%. 
При вилуговуванні кварцу з Д. 
утворюються багаті залізні руди. 
Є в залізорудних формаціях 
Криворізького залізорудного басей¬ 
ну, Курської магнітної анома¬ 
лії тощо. 
ДЖЄФФЕРСОН Ое££ег50п) То- 
мас (13.ІУ 1743, Албемарл — 4.VII 
1826, Монтіселло) — державний і 
політ, діяч США, ідеолог бурж.- 
демократичної течії під час війни 
за незалежність у Північній Аме¬ 
риці 1775—83, філософ, юрист. З 
1775 — депутат 2-го Континенталь¬ 
ного конгресу, автор проекту Дек¬ 
ларації незалежності 1776. У 1779 
—81 — губернатор шт. Віргінія. В 
1785—89 — посланник США у 
Франції, 1790—93 — держ. секре¬ 
тар США. В 1796—1800 — віце- 
президент, 1801—09 — президент 
США. Предстафіик лівого, рево- 
люц. крила амер. просвітительст¬ 
ва 18 ст., виразник інтересів фер¬ 
мерства та дрібної буржуазії; вка¬ 
зував на необхідність демократич¬ 
ного розв’язання агр. питання, лік¬ 
відації рабства й надання народові 
політ, прав. Д.— засновник ан- 
тифедералістської (республікан¬ 
ської) партії. Скасував деякі реак¬ 
ційні закони свого попередника — 
президента Адамса. Встановив дип¬ 
ломатичні відносини з Росією 
(1808—09). В 1797—1815 — прези¬ 
дент амер. філос. т-ва. За погляда¬ 
ми — ідеаліст, послідовник вчення 
про природні права людини. 
Літ.: Севостьянов Г. Н., Уткин А. И. 
Томас Джефферсон. М., 1976. 

Н. М. Маркіна. 

ДЖИЗАК — місто, центр Джизаць- 
кої обл. Узб. РСР. Лежить на р. 
Санзарі, на Великому Узбецькому 
тракті. Залізнич. вузол. 59 тис. ж. 
(1977). Відомий з 10 ст. З 1866 — 
у складі Рос. д-ви. Рад. владу вста¬ 
новлено ЗО.ХІ (13.ХІІ) 1917. З 
1973 — обл. центр. У місті працю¬ 
ють з-ди: рем.-мех., цегельний, ба¬ 
вовноочисний, маслосироробний. 
Комбінати буд. матеріалів та хлі¬ 
бопродуктів. Пед. ін-т, політехні¬ 
кум, мед. і пед. уч-ща, с.-г. техні¬ 
кум. 
джизАцька Область — у 
складі Узб. РСР. Розташована у 
центр, частині республіки. Утво¬ 
рена 29.XII 1973. Пл. 20,3 тис. км2. 
Нас. 511 тис. чол. (1979, перепис); 
переважають узбеки, живуть також 
росіяни, казахи, татари, таджики, 
українці та ін.; міськ. нас.— 27%. 
Поділяється на 10 районів, є 5 
міст і 2 с-ща міськ. типу. Центр — 
м. Джизак. 
Східну частину території області 
займає Голодний степ. На Пн. Зх. 
до нього прилягають піски Кизил- 
кум9 на Пд. Зх. і Пд.— хребти Ну- 
ратау, Мальгузар і Туркестансь¬ 
кий. Корисні копалини: буд. мате¬ 
ріали (цегельні й черепичні глини, 
гіпс, вапняк, будівельні піски 
та ін.), вольфрам, молібден, мар¬ 
мур та ін. Клімат різко конти¬ 
нентальний. Пересічна т-ра січня 
—2°, липня +27,8°. Опадів 200— 

250 мм — на рівнині й 400—450 мм 
— у горах на рік. Землі області 
зрошуються в основному водами 
Сирдар'ї через Південно-Голодно- 
степський канал ім. А. Саркісова 
(127 км). Грунти переважно сіро¬ 
земні, подекуди — такири й солон¬ 
чаки під пустельною та напівпус¬ 
тельною рослинністю. В нар.-госп. 
комплексі республіки Д. о. виді¬ 
ляється пром-стю буд. матеріалів. 
Найбільші підприємства цієї галу¬ 
зі: комбінат буд. матеріалів, з-ди 
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силікатних, гіпсопрокатних пере- 
городок, керамзитобетонних виро¬ 
бів, керамзитових і гончарних труб, 
вапняний і цегельний; з-д пласт¬ 
мас (вироби, поліетиленових труб 
для іригації та меліорації) у Джи- 
заку. Легка пром-сть представлена 
трикотажним швейним, килимовим 
вироби., бавовноочисними з-дами; 
харчова — молочно-маслоробними, 
хлібними, млинарськими підприєм¬ 
ствами. Видобування вольфрамо- 
молібденових руд. Гол. пром. цент¬ 
ри: Джизак, Пахтакор, Гагарін. 
С. г. спеціалізується на вирощу¬ 
ванні бавовнику, плодівництві, 
шовківництві та каракулівництві. 
На богарних землях вирощують 
зернові (пшениця, ячмінь, куку¬ 
рудза, жито), овоче-баштанні, кар¬ 
топлю та кормові культури. Розви¬ 
ваються садівництво і виноградар¬ 
ство. Розводять овець, кіз, велику 
рогату худобу, свиней, коней і пти¬ 
цю. Гол. залізниці: Ташкент — Са¬ 
марканд, Джизак — Сирдар’я. 
Тер. Д о. перетинають Великий 
Узбецький тракт, траса газопрово¬ 
ду Бухара — Ташкент. Розвива¬ 
ється авіац. транспорт. 
У Д. о.— пед. ін-т, філіал Ташкент. 
політех. ін-ту, 6 серед, спец. навч. 
закладів, н.-д. ін-т богарного зем¬ 
леробства; драм, театр, меморіа¬ 
льний музей X. Алімджана. 

3. М. Акрамов. К К Курбанов. 

ДЖИХАД (араб., букв.— старан¬ 
ність) — «священна війна», яку 
за догмами ісламу повинен вести 
проти «невірних» кожний боєздат¬ 
ний мусульманин. Див. Газават. 
ДЖІБУТІ, Республіка Джібуті — 
держава на Пн. Сх. Африки, на 
узбережжі Аденської затоки. Осн. 
населення іса та афари. Живуть 
також європейці, араби. Офіц. 
мова — арабська. 
В адм. відношенні поділяється на 
5 округів. 



333 
Державний лад. Д.— республіка. 
Діє конституційний закон 1977. Гла¬ 
ва держави — президент. Дорадчий 
орган — палата депутатів, склад 
якої відображає над. -етнічний 
склад країни. Обирається населен¬ 
ням строком на 5 років. Уряд 
очолює прем’єр-міністр. 
Природа. Берегова лінія розчлено¬ 
вана великою затокою Та джура. 
Рельєф переважно гористий. Най¬ 
вища точка — г. Муса-Алі (2022 м) 
на кордоні з Ефіопією. Поклади 

гіпсу, слюди, кам’яної солі, сірки. 
Клімат тропічний, сухий. Пересіч¬ 
на річна т-ра від +27° до +32°. 
Опадів 100—400 мм на рік. Постій¬ 
них річок немає. Переважає напів¬ 
пустельна рослинність, у горах на 
Пн.— невеликі масиви лісів, в оа¬ 
зисах — пальми. 

Історія. На поч. перших століть 
н. е. на тер. Д. виникли великі по¬ 
селення і міста; велася торгівля з 
арабами, індійцями та греками. У 
12—16 ст. тер. Д. входила до ряду 
мусульманських султанатів, які 
в кін. 16 — на поч. 17 ст. розпа¬ 
лися на дрібні емірати. В 1896 тер. 
Д. було оголошено колонією Фран¬ 
ції (Франц. Берег Сомалі) з цен¬ 
тром у м. Джібуті. Опір місц. насе¬ 
лення колонізаторам, що почався 
в кін. 19 ст., посилився в роки 1-ї 
світової війни (повстання деяких 
племен 1917—18). У 1946 франц. 
уряд змушений був надати країні 
статус «заморської території», 1967 
визнати її автономію в рамках 
Франц. Республіки (здобула назву 
Франц. Територія Афарів та Іса). 
В 1975 Франція визнала право на¬ 
селення країни на самовизначення. 
27.VI 1977 Д. здобула незалеж¬ 
ність, того ж року стала членом 
ООН. У 1978 встановлено диплома¬ 
тичні відносини між СРСР і Д. 
В Д. діє ряд політ, партій і угру¬ 
повань: Нац. союз за незалежність, 

Добування солі. 

Африканська нар. ліга за незалеж¬ 
ність та ін. В. К. Гура. 

Господарство. Д.— відстала агр. 
країна. Осн. заняття населення — 
кочове й напівкочове скотарство. 
Поголів’я (тис., 1974): великої ро¬ 
гатої худоби — 18, верблюдів — 
24, овець і кіз — §59. В с.-г. обро¬ 
бітку — менше як 1% території 
країни. Вирощують фінікову паль¬ 
му, кавове дерево, плодові й овоче¬ 
ві культури. На узбережжі — ви¬ 
добування солі, вилов риби, кра¬ 
бів, збирання губок і коралів. 
Невеликі підприємства по перероб¬ 
ці с.-г. продукції, з-д по вироби, 
зр’дженого газу. Вироби, електро¬ 
енергії на ТЕС. 3-ць — 98 км, 
автошляхів — бл. 1300 км (у т. ч. 
450 км асфальтованих). Експорту¬ 
ють шкури первинної обробки. 
Певні прибутки отримують від 
транзитних перевезень через гол. 
порт країни Джібуті, транзиту та 
обробки ефіоп, залізничних ванта¬ 
жів. Імпортують пром. і прод. то¬ 
вари. Гол. торг, партнери — Фран¬ 
ція, Великобританія, Ефіопія. 
Грош. одиниця — джібутійський 
франк; 1000 джібутійських фран¬ 
ків = 5,9 долара. 

А. Г. Кокієв. 
Освіта. Переважна частина на¬ 
селення, особливо кочового, непи¬ 
сьменна. Система освіти в Д. скла¬ 
лась під впливом французької. 
Школою охоплено незначну кіль¬ 
кість дітей. У 1976 у поч. школах 
налічувалося 6,1 тис. учнів, у 
серед., профес.-тех. і пед. уч-щах — 
2 тис. Вузів немає. 
ДЖІБУТІ — столиця Республіки 
Джібуті. Порт в Аденській затоці 
Індійського ок., залізнична стан¬ 
ція (з-ця до Аддіс-Абеби), міжнар. 
аеропорт. 130 тис. ж. (1976). Неве¬ 
ликі підприємства харч, пром-сті. 
Судноверф, з-д по вироби, зрід¬ 
женого газу та ін. Вивіз кави, 
шкірсировини, солі тощо. Д. засн. 
1888. 
ДЖГДДА — місто на Зх. Саудів¬ 
ської Аравії у провінції Хіджаз. 
Порт на узбережжі Червоного м., 
аеропорт. 300 тис. ж. (1974). Бу¬ 
дівництво невеликих суден, оброб¬ 
ка мармуру. Нафтопереробний, ме¬ 
талург., мідного дроту, цем. з-ди, 
підприємства текст., взут., мебле¬ 
вої, шкіряної, харч, пром-сті. Кус¬ 
тарне виготовлення предметів релі¬ 
гійного культу, гончарних виробів. 
Д.— осн. транзитний пункт на 
шляху паломників у Мекку та 
Медіну. 
ДЖГЛЬЇ (Сі§1і) Беньяміно (20.III 
1890, Реканаті — ЗО.ХІ 1957, 
Рим) — італійський співак (тенор). 
Майстер бельканто. Співу навчав¬ 
ся в Академії Санта-Чечілія (Рим, 
1911—14). З 1914 виступав у бага¬ 
тьох театрах Італії, 1920—32 — 
соліст театру ^ « Метрополітен- 
Опера» (Нью-Йорк), після 1932 — 
театру «Ла Скала» (Мілан). Бага¬ 
то гастролював. У 1954 залишив 
сцену. Партії: Неморіно («Любов¬ 
ний напій» Доніцетті), де Гріє 
(«Манон» Массне), Лоенгрін («Ло- 
енгрін» Вагнера) та ін. Знімався 
в муз. фільмах (зокрема «Ти моє 
щастя», 1936, «Паяци», 1943). 

ДЖІМКРОУЇЗМ (англ. .цтсго- 
\уІ5т, від Лт Сго\у — образливе 
прізвисько негрів у США) — систе¬ 

ма расистських заходів у США (за¬ 
борона неграм жити в кварталах, 
населених білими, дискримінація 
в питаннях працевлаштування, ос¬ 
віти, політ, прав тощо), спрямова¬ 
них на дискримінацію і сегрега¬ 
цію негритянського населення. Д. 
склався після громадянської вій¬ 
ни в США 1861—65} найбільш по¬ 
ширений у пд. штатах. 
ДЖҐНДЖА— місто на Сх. Уган¬ 
ди. Порт на оз. Вікторія, залізнич¬ 
на станція. 52,9 тис. ж. (1969). Ме¬ 
талург. пром-сть (мідеплавильний, 
сталепрокатний з-ди), текст, ф-ка, 
підприємства харч, пром-сті. Н.-д. 
орг-ція річкового рибальства. По¬ 
близу Д.— ГЕС. 
ДЖІНС Оеапз) Джеймс-Гопвуд 
(11.IX 1877, Лондон — 17.IX 1946, 
графство Суррей) — англійський 
фізик і астроном, член Лондон, 
королівського т-ва. Осн. наук, 
праці — з кінетичної теорії газів і 
теорії теплового випромінювання. 
Незалежно від Дж. Релея вивів 
формулу розподілу енергії в спект¬ 
рі випромінювання абсолютно 
чорного тіла (див. Релея — Джін- 
са закон випромінювання). Астр. 
дослідження стосуються фігур рів¬ 
новаги обертових рідких тіл, будо¬ 
ви й еволюції зір та їхніх систем. 
Д.— автор космогонічної гіпотези 
про утворення планетної системи 
із струменя речовини, вирваного із 
Сонця силою притягання проліта- 
ючої зорі. Неспроможність цієї гі¬ 
потези довели амер. астроном Г.-Н. 
Рессел (1935) та рад. астроном 
М. М. Марійський (1942). 
ДЖІОК (Сіашніе) Уїльям-Френ- 
сіс (н. 12.V 1895, Ніагара-Фолс, 
Канада) — американський фізико- 
хімік, член Національної АН 
США. В 1920 закінчив Каліфор¬ 
нійський ун-т (Берклі). Праці 
присвячені дослідженню й експе¬ 
риментальній перевірці 3-го термо¬ 
динаміки начала, вимірюванню 
ентропії та ін. термодинамічних 
властивостей речовин при наднизь¬ 
ких т-рах. Розробив метод адіабат¬ 
ного розмагнічування для одержан¬ 
ня т-р, нижчих за 1К (1927). Пе¬ 
редбачив існування ізотопів кисню 
170 і 180 (1928). Нобелівська пре¬ 
мія. 1949. 
джГу-джйцу, джіу-джитсу 
(япон. дзюдзюцу) — японська сис¬ 
тема самозахисту і нападу без 
зброї. Характерним для Д.-д. є 
застосування спец, больових прийо¬ 
мів (удари в сонячне сплетення, 
сонну артерію, печінку та ін.; ви¬ 
кручування суглобів рук і ніг, 
різні кидки, захвати та ін.), що 
має особливе значення при бороть¬ 
бі з фізично сильнішим або озороє- 
ним противником. На основі Д.-д. 
виникла боротьба дзю-до. 
ДЖМІЛЬ (ВотЬиз) — рід гурто- 
сімєйних жалячих комах надроди- 
ни бджолиних. Тіло (довж. до 
3,5 см) густо опушене волосками. 
Бл. 300 видів, поширених переваж¬ 
но в помір. зоні. На Україні 34 
види Д., з них найзвичайніші — 
Д. земляний (В. ІЄГГЄ5ІГІ5), Д. по¬ 
льовий (В. а^гогит) і Д. лісовий 
(В. зііуагит). Навесні запліднена 
самка, яка перезимувала, будує 
гніздо під сухими рештками рослин 
або в землі (в щілинах, нірках 
гризунів тощо). Через 20—25 днів 
після відкладення першої групи 

ДЖМІЛЬ 

ДЖІБУТІ 

Площа — 22 тис. км2 

Населення — 
220 тис. чол. 
(1976, оцінка) 

Столиця — м. Джібуті 

Джміль земляний. 
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ДЖОВАНЬИОЛІ 

Е.-Ч. Джонс. 

Джонка. 

Джорджоне. Юдіф. До 
1505. Державний Ермі¬ 
таж у Ленінграді. 

яєць з’являються перші робочі 
особини; на кінець літа сім’я на¬ 
лічує до 600 особин. Д.— запилю¬ 
вачі багатьох рослин, зокрема ко¬ 
нюшини. У викопному стані відомі 
з олігоцену. Г. 3. Осичнюк. 
ДЖОВАНЬЙбЛІ (Сіоуа§по1і) 
Раффаелло (13.III 1838, Рим — 
15.VIII 1915, там же) — італ. 
письменник. Учасник італ. нац.- 
визвольного руху Рисорджгіменто, 
сподвижник Дж. Гарібальді. Був 
професором італ. мови та історії. 
Автор істор. романів «Мессаліна» 
(1885), «Публій Клодій» (1905) та 
ін., драм, оповідань, істор. праць 
про революцію 1848—49 в Італії. 
Найвизначніший твір — роман 
«Спартак» (1874) — про повстан¬ 
ня рим. гладіаторів і рабів 73—71 
до н. е. 
Те.: Укр. перек л.— Спартак. К., 
1974; Рос. перек л.— Спартак. 
М., 1978. 

ДЖбЗЕФСОН (Лозеріїзоп) Брай- 
ан-Дейвід (н. 4.1 1940) — англій¬ 
ський фізик, член Лондон, королів¬ 
ського т-ва. Закінчив Кеморідж- 
ський ун-т (1960), працює там же 
(з 1974 — професор). Осн. праці 
присвячені тунельному ефектові 
в твердих тілах, надпровідності. 
В 1962 передбачив проходження 
надпровідного струму через тонкий 
шар діелектрика, який розділяє 
два надпровідники (т. з. явище 
Джозефсона). Нобелівська премія. 
1973. 
ДЖОЙС Ооусе) Джеймс (2. II 
1882, Дублін — 13.1 1941, Цюріх) 
— ірландський письменник. Писав 
англ. мовою. З 1904 жив у Па¬ 
рижі, Трієсті, Цюріху. Почав дру¬ 
куватися 1907 (зо. віршів-пародій 
«Камерна музика»-). 36. оповідань 
«Дублінці» (1914), автобіографіч¬ 
ний роман «Портрет митця замоло¬ 
ду»- (1916) і п’єсу «Вигнанці»- (1918) 
створив у реалістичній манері. В 
романі «Улісс» (1922), який знач¬ 
ною мірою вплинув на розвиток 
модернізму в світовій л-рі, пока¬ 
зав кризу бурж. цивілізації. Проте 
твір переобтяжений символікою, 
формалістичними експериментами. 
Захоплення ними характерне й для 
роману-алегорії «Поминки по Фін- 
неганові» (1939). Творчість Д. 
суперечлива. Тавруючи бурж. ци¬ 
вілізацію, він,однак,відкидав ідею 
суспільного прогресу. 
Те.: Укр. перек л.— Улісс. [Урив¬ 
ки з роману].— [Вірші]. «Всесвіт», 
1966, № 5; Портрет митця замолоду. 
«Всесвіт», 1975,№ 6; Р о с. пере к л,- 
Портрет художника в юности. «Иност- 
ранная литература», 1976, № 10—12. 
Літ.: Жантиева Д. Г. Джеймс Джойс. 
М., 1967; Генієва Є. Джеймс Джойс і 
«Портрет митця замолоду». «Всесвіт», 
1975, № 6. О. І. Земляний. 

ДЖОК’ЯКАРТА — місто на Пд. 
о. Ява, в Індонезії, адм. центр Особ¬ 
ливої області Джок’якарта. 342,3 
тис. ж. (1971). Вузол з-ць, авто¬ 
шляхів, аеропорт. Гол. галузі 
пром-сті: харчосмакова (цукр. з-д, 
рисоочисна, тютюнова) і текст, 
(виготовлення бавовняних тканин, 
обробка сизалю тощо). Відоме тра¬ 
диційними кустарними ішомисла- 
ми (тканини батик, вироои з сріб¬ 
ла, театральні ляльки і маски то¬ 
що). Ун-т «Гаджа Мада» та ін. ву¬ 
зи. Музей яванської культури, 
картинна галерея. В районі Д.— 
численні архіт. пам’ятки. Вперше 

згадується на поч. 18 ст. У 1946— 
49 Д. була тимчасовою столицею 
Індонезії. 
джолУо, луо — народ, що жи¬ 
ве в Кенії, гол. чин. на узбережжі 
озера Вікторія. Чисельність —2,1 
млн. чол. (1977, оцінка). Мова — 
джолуо, належить до нілотської 
групи ніло-сахарських мов. Біль¬ 
шість Д. зберігає давні традиційні 
вірування, частина — мусульмани 
і християни. Осн. заняття — зем¬ 
леробство, скотарство, рибальство. 

Джомолунгма. 

ДЖО М О Я У Н Г М А, Чомолунгма, 
Еверест — найвищий гірський ма¬ 
сив Землі в Гімалаях, на кордоні 
Непалу і Китаю, бис. 8848 м. Має 
форму піраміди. Багато льодови¬ 
ків (Ронгорук, завдовжки 19 км). 
Протягом 1921—76 на Д. підніма¬ 
лися 37 експедицій, у яких брали 
участь 11 країн. Учасники 12 екс¬ 
педицій досягли вершини Д. (впер¬ 
ше — 29 травня 1953 непалець 
Н. Тенсінг і новозеландець Е. Хіл- 
ларі — члени англ. експедиції 
Дж. Ханта). 
ДЖОН, чон — розмінна монета 
Корейської Народно-Демократич¬ 
ної Республіки, дорівнює 1/100 
вони. 
ДЖбНКА (малайське сііоп§, від 
кит. чуань — судно) — дерев’я¬ 
ний вітрильний човен з широкими 
й високо піднятими кормою і но¬ 
сом. Вітрила чотирикутної форми, 
виготовляють їх з циновок і бам¬ 
букових рейок. Щогл — від 2 до 
4. На Д. (мал.) перевозять ванта¬ 
жі, нерідко її використовують і як 
житло. Вантажопідйомність — до 
600 т. Поширені в Пд.-Сх. Азії. 
ДЖОНС Оопез) Ернест-Чарлз (25. 
І 1819, Берлін — 26.1 1869, Ман¬ 
честер) — діяч англійського та між- 
нар. робітн. руху, письменник, 
публіцист. Адвокат. У 1846 примк¬ 
нув до чартизму, очолив його 
ліве, революц. крило. Брав участь 
у діяльності Союзу комуністів. 
Підтримував дружні відносини з 
К. Марксом і Ф. Енгельсом. У 
40-х рр. написав кілька романів і 
поетичних творів. У 1848—50 — 
в ув’язненні. Один з авторів чар¬ 
тистської програми 1851 (проголо¬ 
сила соціалістичну мету руху). Ви¬ 
давав журн. «Листи до людей» 
(1851—52), газ. «Народна газета» 
(1852—58), пропагував ідеї наук, 
комунізму. Брав участь у роботі 
Інтернаціоналу 1-го. 
ДЖОНС Оопез) Ініго (15. VII 
1573, Лондон — 21 .VI 1652, там 
же) — англійський архітектор. Ви¬ 
вчав архітектуру в Італії та Фран¬ 
ції (між 1596 і І614). Заснував 
англ. архітектурну школу класи¬ 
цизму. Твори: проект ансамблю 

палацу Уайтхолл у Лондоні (1619 
—22), вілла королеви в Грінвічі 
(1616—35), інтер’єри палацу Уїл- 
тон-хаус (Уїлтшір, бл. 1649—52) та 
ін. Працював і як театр, худож¬ 
ник. 
Літ.: Михайловский Е. В. Архитек- 
тор Иниго Джонс. М., 1939. 

джбнсон (Іопзоп) Бенджамін 
(Бен, 11. VI 1573, Лондон — 
6. VIII1637, там же) — англійський 
драматург, поет, теоретик драми. 
Перша комедія —«Обставини змі¬ 
нилися» (1597, вид. 1609). Гумані¬ 
стичні ідеї, нар. гумор, гостра са¬ 
тира на аристократію і буржуа¬ 
зію властиві кращим його комедіям 
«Вольпоне, або Лис» (1605), «Алхі¬ 
мік» (1610), «Варфоломіївський 
ярмарок» (1614). Трагедії на теми 
рим. історії «Падіння Сеяна» 
(1603), «Змова Катіліни» (1611) 
написано за традиціями класи¬ 
цизму. 
Те.: Рос. перек л.— Пьесьі, Л.— 
М., 1960. 
Літ.: Ромм А. С. Бен Джонсон. Л.— 
Ч., 1958. 

ДЖбНСОН аоЬпзоп) Ліндон- 
Бейнс (27.VIII 1908, поблизу Стоу- 
нуолла, Техас — 23.1 1973, Сан- 
Антоніо, Техас) — держ. діяч 
СІЛА, президент 1963—69. В 1930 
закінчив учительський коледж. У 
1937—48 — член палати представ¬ 
ників, 1948—61 — сенатор, 1953— 
60 — лідер демократів у сенаті, 
1961—63 — віце-президент США. 
Після вбивства Дж.-Ф. Кеннеді 
(листопад 1963) став президентом 
(1964 переобраний). Був представ¬ 
ником центрист, угруповання Де¬ 
мократичної партії США. Уряд 
Д. почав агресію СІЛА у В'єтнамі, 
вдався до інтервенції в Домінікан¬ 
ській Республіці (1965), підтримав 
ізраїльську агресію 1967. 
ДЖбНСОН (.Іоііпзоп) Полін (ІНД1- 

ан. ім’я — Техагіонвейк; 1862, ре¬ 
зервація Чівсвуд, Британська Ко¬ 
лумбія — 7.III 1913) — канадська 
поетеса. Творчість Д. пов’язана з 
життям індіанців, їхньою історі¬ 
єю і фольклором. Перша зб.— 
«Білий вампум»* (1895). Найголов¬ 
ніші поезії і легенди зібрано в кни¬ 
гах «Легенди Ванкувера» (1911) та 
«Кремінь і перо» (1912). В них 
Д. протестує проти сваволі колоні¬ 
заторів, відстоює ідеї миру і друж¬ 
би народів. 
Те.: Укр. перек л.— Вибрані поє¬ 
ні. Львів, 1962. 

ДЖбНСОН (ЛоЬпзоп) Х’юлегт 
(25.1 1874, Манчестер — 22.X 1966, 
Лондон) — англійський громадсь¬ 
кий діяч. Доктор теології. В 1931 — 
63 — настоятель Кентерберійсько- 

ї. Джонс. Банкетінг-хаус V Лондоні. 
1619-22. 



го^ собору. В роки 2-ї світової 
війни був одним з ініціаторів зби¬ 
рання коштів у фонд допомоги 
СРСР. У 1948 очолив Т-во англо- 
рад. дружби. З 1950 — член Все¬ 
світньої Ради Миру. Нагородже¬ 
ний орденом Трудового Червоного 
Прапора. Міжнародна Ленінська 
премія «За зміцнення миру між 
народами», 1951. 
ДЖбНСОНОВА ТРАВА — бага¬ 
торічна рослина родини злакових. 
Те саме, що й гумай. 
ДЖОРДАНО БРУНО (1548— 
1600) — італійський філософ-мате- 
ріаліст, борець проти католицизму 
і схоластики. Див. Бруно Джор- 
дано-Філіппо. 
ДЖбРДЖІ СИСТЕМА оди¬ 
ниць — система одиниць, в осно¬ 
ву якої покладено метр, кілограм, 
секунду і ампер. Те саме, що і 
МКСА система одиниць. 
ДЖбРДЖІЯ — штат на Пд. Сх. 
США. Пл. 152,5 тис. км2. Нас. 
4882 тис. чол. (1974). Адм. центр — 
м. Атланта. Поверхня переважно 
рівнинна. На Пн. і Пн. Зх.— від¬ 
роги Аппалачських гір, вкритих 
хвойно-широколистяними лісами. 
Осн., ріки — Саванна, Олтамахо і 
Флінт. Розвинуті машинобудуван¬ 
ня (авіац. і автоскладальні підпри¬ 
ємства), хім., текст., целюлозно- 
паперова, харч, пром-сть. Пром. 
центри — Атланта, Саванна, Ко- 
лумбус. Осн. галузь с. г.— тварин¬ 
ництво (особливо птахівництво). 
Вирощують арахіс, кукурудзу, тю¬ 
тюн, бавовник. Садівництво й го¬ 
родництво. Гол. мор. порт — Са¬ 
ванна. 
ДЖОРДЖбНЕ (Сіог£Іопе, власне 
Джорджо Барбареллі да Кастель- 
франко; ВагЬагеІІі сіа СазІеНтапсо; 
1476 або 1477, Кастельфранко, Ве- 
нето—вересень або жовтень 1510, 
Венеція) — італ. художник венеці¬ 
анської школи живопису, один із 
засновників мистецтва Високого 
Відродження. Вважається учнем 
Дж. Белліні. У своїй творчості 
один з перших позбувся умовності 
церковного мистецтва й надав сво¬ 
їм картинам світського змісту. 
Серед творів найвідоміші: «Юдіф» 
(до 1505, ДЕ), «Поклоніння пасту¬ 
хів» (бл. 1504, Нац. галерея мис¬ 
тецтва, Вашінгтон), «Мадонна на 
троні з св. Франціском і Лібера¬ 
лам» (бл. 1504, собор у Кастель¬ 
франко), «Лаура» («Жінка з лав¬ 
ром», 1506, Художньо-істор. му¬ 
зей, Відень), «Сільський концерт» 
(бл. 1508, Лувр), «Гроза» (Галерея 
Академії, Венеція), «Спляча Ве- 
нера» (Дрезденська картинна гале¬ 
рея) та ін. 
Літ.: Смирнова И. А. Джорджоне. 
М., 1955. 

ДЖбРДЖТАУН — столиця Гайа¬ 
ни. Порт на узбережжі Атлантич¬ 
ного ок. Міжнар. аеропорт (Тіме¬ 
рі). 195,3 тис. ж. (1975, з передміс¬ 
тями). Підприємства по переробці 
с.-г. сировини. Через Д. вивозять 
боксити, цукор, ром, лісоматеріа¬ 
ли тощо. Ун-т, Публічна б-ка, Му¬ 
зей Гайани, драм, театр. Ботаніч¬ 
ний сад. Д. засн. у 18 ст. 
ДЖбРОВ Стоян Ілієв (10.ХІІ 
1879, с. Горна Василиця поблизу 
Софії — 1950) — болгарський ре¬ 
волюціонер. З 1903 — член Болг. 
робітн. с.-д. партії (тісних соціа¬ 
лістів), з 1908 — член РСДРП. З 

1907 працював у Баку й Одесі. 
В 1911—17 — на засланні в Сибі¬ 
ру. В 1917 — член тимчасового 
к-ту РСДРП(б) Красноярська. 
Учасник Великої Жовтн. соціаліс¬ 
тки. революції, брав участь у ство¬ 
ренні Комінтерну. В 1918 — голо¬ 
ва болг. секції при ЦК РКП(б). З 
1919 — в Болгарії, член Болг. ком¬ 
партії. В 1941—44 брав участь в 
антифашист, русі в Болгарії, 
джбтто ді Бондоне [ОіоПо Ді 
ВопДопе; 1266 або 1267, Колле-ді- 

Джотто. Віфлеємське знищення немов¬ 
лят. Фреска капели дель Арена в Па- 
дуї. 1304—06. 

Веспіньяно (?), Тоскана — 8.1 
1337, Флоренція] — італійський 
живописець, скульптор і архітек¬ 
тор, представник Раннього Від¬ 
родження. Жив і працював у Фло¬ 
ренції. До кращих робіт Д. нале¬ 
жать фрески капели дель Арена в 
Падуї (1304—06), «Мадонна Оньїс- 
санті» (1310—20, галерея Уффіці, 
Флоренція), фрески капел Перуц- 
ці (бл. 1320) та Барді (1320—25) в 
церкві Санта-Кроче у Флоренції. 
Літ.: Данилова И. Джотто. Альбом. 
М., 1970. 

ДЖбУЛЯ —ЛЄНЦА ЗАКОН — 
закон, який характеризує теплову 
дію електричного струму. За Д.— 
Л. з., кількість теплоти £) (в Дж), 
яка виділяється в провіднику з 
опором і? (в Ом) при проходженні 
по ньому постійного електр. струму 
силою І (в А) за час і (в с), дорів¬ 
нює: £) = 12Кі. Закон встановив 
1841 Дж.-П. Джоуль і незалежно 
від нього 1842 -Е. X. Ленц. 
ДЖбУЛЬ (Лоиіе) Джеймс-Прес- 
котт (24.ХІІ 1818, Солфорд, Лан- 
кашір — 11.Х 1889, Сейл, Чешір) 
— англійський фізик, член Лон¬ 
дон. королівського т-ва (з 1850). 
Здобув домашню освіту. Наук, 
праці — з електромагнетизму і теп¬ 
лоти. Відкрив явище магнітного 
насичення (1840). У 1841 встано¬ 
вив залежність кількості тепла, 
яке виділяється у провіднику при 
проходженні по ньому електр. 
струму, від величини струму та 
опору провідника (див. Джоуля — 
Ленца закон). Визначив механіч¬ 
ний еквівалент тепла (1843). Роз¬ 
глядаючи теплоту як рух частинок, 
теоретично визначив теплоємність 
деяких газів. Спільно з У. Том- 
соном у 1853—54 відкрив явище 
зміни т-ри газу при його адіабатич¬ 
ному протіканні через пористу пе¬ 
регородку, т. з. явище Джоуля— 
Томсона. 
ДЖбУЛЬ, Дж, ] — одиниця енер¬ 
гії, роботи і кількості теплоти в 
Міжнародній системі одиниць 

(СІ). Дорівнює роботі, виконаній 
силою 1 Н при переміщенні тіла 
на віддаль 1 м у напрямі дії сили. 
ДЖОХбР — султанат на Пд. 
п-ова Малакка. Засн. 1511. В 2-й 
пол. 17 ст. влада правителів Д. 
поширювалася на Пд., Центр, й Сх. 
Малайю і сх. узбережжя Суматри. 
З 1885 Д.— англ. протекторат. З 
1946 входив до Малайського сою¬ 
зу, з 1948 — до Малайської Феде¬ 
рації (англ. колонії). З 1957 — в 
складі незалежної Малайської Фе¬ 
дерації (з 1963 — частина Федера¬ 
ції Малайзія). 

джубрАн Халіль Джубран (6. 
XII 1883, с. Бшарра, Ліван — 10. 
IV 1931, Нью-Йорк) — арабський 
письменник і художник (Ліван). 
Більшу частину життя прожив у 
США. В перших збірках оповідань 
Д. «Наречені лугів» і «Нескорені 
душі» змальовано життя ліван. 
арабів. У повісті «Перебиті крила» 
(1912), зб. оповідань «Бурі» (1920) 
виступав проти феод, і колоніаль¬ 
ного гніту. Автор зб. віршів «Сльо¬ 
за й усмішка» (1914), статей про 
муз. мистецтво, книг «Музика», 
«Пророк» (остання — англ. мовою). 
Те.: Рос. перекл - Сломанньїе 
крьілья. М., 1962. 

джугара — трав’яниста росли¬ 
на родини злакових. Див. Сорго. 
ДЖУГДЖУР — гірський хребет 
на Далекому Сході СРСР, у межах 
Хабаров. краю РРФСР. Простяга¬ 
ється на 800 км уздовж узбережжя 
Охотського м. Вис. до 1906 м, 
г. Топко. Для Д. характерні альпій¬ 
ські форми рельєфу. На схилах — 
тайга, вище — кедровий стланик, 
гірська тундра. Багато кам’яних 
осипищ. 
ДЖУЛЬФА — місто на Пн. Зх. 
Ірану, на кордоні з СРСР, на пра¬ 
вому березі Араксу, навпроти 
м. Джульфи Нахічеванської АРСР. 
Як трансп. пункт відіграє важли¬ 
ву роль у зовнішньоторг. зв’язках 
між СРСР та Іраном. 
ДЖУМБЛАТ Камаль (1918, Мух- 
тара, Ліван — 16.III 1977, поблизу 
м. Баакліна, Ліван) — ліванський 
держ., політ, і громадський діяч. 
Освіту здобув у Лівані, Вели¬ 
кобританії, Франції. Не раз 
входив до ліванського уряду 
(1946—47, 1960—64 і 1970). Заснов¬ 
ник і лідер Прогресивної соціаліс¬ 
тичної партії Лівану. З 1958 — го¬ 
лова Нац. к-ту Організації солі¬ 
дарності народів Азії та Африки. 
Член Президії Всесвітньої Ради 
Миру. Вбитий реакціонерами. 
Міжнар. Ленінська премія «За 
зміцнення миру між народами», 
1972. 
джунгАрія — природно-істо¬ 
рична область на Пн. Зх. Китаю, 
між Монгольським Алтаєм і Тянь- 
Шанем. Пл. понад 700 тис. км2. 
Переважні висоти 600—800 м. 
Центр, частина Д. зайнята піщани¬ 
ми пустелями з барханами заввиш¬ 
ки до 35 м. По периферії — напів¬ 
пустелі та передгірні степи. Родо¬ 
вища нафти, кам. вугілля, золота, 
кольорових металів. Клімат кон¬ 
тинентальний, сухий. Часті вітри. 
Річки центр, частини губляться в 
пісках; на Пн.— верхів’я Іртиша. 
На Зх.— кілька великих озер 
(Ебі-Нур та ін.). Осн. заняття на- 
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Б. Джонсон. 

X. Джонсон. 

Дж.-П. Джоуль. 

К. Джумблат. 
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Джут довгоплодий: 
1 —Йгілка; 2 — квітка; 
З — плід. 

Дзвінець безкрилий: 
1 — загальний вигляд 
рослини; 2 — плід; 3 — 
квітка; 4 — насінина. 

Дзвоники корончасті. 

селення — пасовищне тваринницт¬ 
во, в оазисах — поливне землероб¬ 
ство. 
ДЖУНГАРСЬКИЙ АЛАТАУ — 
гірська система на Сх. Казахської 
РСР, на кордоні з Китаєм. Довж. 
до 450 км, ш ір. до 190 км. Найбіль¬ 
ша вис. 4442 м,г. Бесбаскан. Являє 
собою ряд паралельних гір¬ 
ських хребтів. Характерний ступін¬ 
частий рельєф, є льодовики (Джам- 
була, Берга та ін.). Родовища по¬ 
ліметалевих і мідних руд, рідкіс¬ 
них металів. З Д. А. беруть поча¬ 
ток Каратал, Аксу та ін. ріки, що 
використовуються для зрошування. 
Нижні частини схилів вкриті пус¬ 
тельною і степовою рослинністю, 
вище — чагарники, хвойні ліси 
та луки. 
ДЖУНГАРСЬКІ ВОРбТА — гір- 
ський прохід між Джунгарським 
Алатау на Зх. та хребтами Бірлік- 
тау й Майлітау на Сх., сполучає за¬ 
падину озер Балхаш і Алаколь 
(СРСР) з улоговиною оз. Ебі-Нур 
(Китай). Найменша ширина — в 
районі оз. Жаланашколь (10 км). 
Через Д. В. на території СРСР про¬ 
кладено залізницю. 
ДЖУНГЛІ (англ. ]ші§1е, з інд. 
мов) — густі важкопрохідні тро¬ 
пічні й субтропічні ліси в Пд. Азії 
(бас. Гангу). Іноді Д. наз. і тропіч¬ 
ні ліси Африки (бас. Конго), Пд. 
Америки (бас. Амазонки) та ін. 
Рослини в Д. ростуть у кілька яру¬ 
сів, вкриті епіфітами, перевиті 
ліанами. Для Д. характерні акації, 
ротангові пальми, велетенські бам¬ 
буки, дика цукрова тростина, сло¬ 
новий очерет тощо. Є і вторинні, 
антропогенні Д., що розвиваються 
на місці колишніх с.-г. угідь. 

ДЖУНЬКбВСЬКИЙ Василь Яко¬ 
вич (1767, Лебедин, тепер Сум. 
обл.— вересень 1826, Харків) — 
український історик медицини, 
перекладач і бібліограф. Закін¬ 
чив Харків, духовний колегіум, з 
1788 вивчав медицину в Петербурзі. 
В 1790—1804 викладав рос., ірец. і 
лат. мови в петерб. Мед.-хірург. 
академії. З 1818 — професор, 1821 
—26 — ректор Харків, ун-ту; ч 
1823 — голова Харків, т-ва наук. 
Д. належить понад ЗО оригінальних 
і перекладних праць з питань ме¬ 
дицини, с. г. , хімії; склав каталоги 
бібліотек Мед. колегії і Мед.-хі¬ 
рург. академії в Петербурзі, а та¬ 
кож Харків, ун-ту; був одним з 
ініціаторів видання при Харків, 
ун-ті <У краинского журналам. 
ДЖУРА, чура — зброєносець у 
козацької старшини на Україні в 
16—18 ст. 
джурАнович Веселин (н. 17.V 
1925, с. Мартиничі, Чорногорія) — 
держ. діяч СФРЮ. Член Союзу 
комуністів (до 1952 — Компартії) 
Югославії з 1944. З 1941 брав участь 
у визвольній боротьбі народів Юго¬ 
славії проти фашист, окупантів. 
У 40—50-х рр. обіймав керівні по¬ 
сади в молодіжних і парт, орг-ціях 
Чорногорії. З 1966 — секретар ви¬ 
конкому ЦК Союзу комуністів 
Чорногорії (СКЧ), з 1969 — голова 
ЦК СКЧ. З 1964 — член ЦК СК 
Югославії. З березня 1977 — голо¬ 
ва Союзного виконавчого віча (уря¬ 
ду) Югославії. 
ДЖУР-ДЖУР — водоспад у Крим¬ 
ській обл. У РСР, поблизу с. Гене¬ 

ральського, на р. Улу-Узені, у 
маїьовничій ущелині Хапхал. Ле¬ 
жить на вис. 468 м над р. м. Вода 
падає з вис. 15 м широким (до 5 м) 
прямовисним потоком у глибокий 
котлован у річковому руслі. Па¬ 
м’ятка природи. Об’єкт туризму. 
ДЖУР-ДЖУР — карстова печера 
в Кримських горах. Розташована 
на Пн. Сх. від м. Алушти, в уще¬ 
лині р. Улу-Узень, поблизу водо¬ 
спаду Джур-Джур. Довж. 750 м. 
Складається з двох поверхів. Є озе¬ 
ро, звідки витікає струмок. Д.-Д.— 
єдина з відомих печер на Пд. березі 
Криму з підземним потоком. 

Ю. І. Шутов. 

ДЖУРИН — річка в Терноп. обл. 
У РСР, ліва притока Дністра. Довж. 
51 км, площа бас. ЗОЇ км2. Тече 
Подільською височиною. Живлення 
мішане. 
ДЖУС Степан Петрович (н. 19. VI 
1941, с. Кобильня Липовецького 
р-ну Вінницької обл.) — укр. рад. 
художник, засл. художник УРСР 
(1979). В 1971 закінчив Харків, 
худож.-пром. ін-т. Працює в га¬ 
лузі декоративно-монументального 
мист. Твори; тематичні килими — 
«Лицарям революції» (1975), «Тро¬ 
янди Криму» (1976), «На мирній 
землі» (1978); вітражі —«Навча¬ 
ємось, працюєм, відпочиваєм» 
(1973, у клубі Скадовського рад- 
госпу-технікуму), усі — у співавт. 
з Л. Джус; розписи, картини. 

ДЖУСбЙТИ Нафі Григорович 
(н. 27.11 1925, с. Ног-Кау Джавсько- 
го р-ну Пі в денно-Осетинської АО) 
— осетинський рад. письменник і 
літературознавець. Член КПРС з 
1945. Учасник Великої Вітчизн. 
війни. Автор поетичних збірок 
«Серце солдата» (1949), «Думи Осе¬ 
тії» (1959), «Складний вік» (1962), 
«Тихі слова» (1973); романів «Кров 
предків» (1963), «Дванадцять ран 
як одна» (1971), повістей «Сонце¬ 
стояння» (1965), «Смерть людини» 
(1976), п’єс у віршах «Азау і 
Таймураз» (1955), «Світанкова зо¬ 
ря» (1977) та ін. Літературознавчі 
дослідження про К. Хетагурова, 
С. Гадієва та ін. Перекладач осет. 
мовою творів Т. Шевченка, І. Фран¬ 
ка, П. Тичини, В. Сосюри, а та¬ 
кож рос. і груз. письменників. 
Те.: Укр. перек л.— [Вірші]. В 
кн.: Високий обрій. Одеса, 1974; Рос. 
перек л.— Мой горньїй край. М.. 
1963: Доброта. М.. 1969 

(.А. Луценко. 

ДЖУТ (СогсЬогиз) — рід трав’я¬ 
нистих рослин родини липових. 
Бл. 40 видів, що ростуть в Азії, 
Африці, Америці й Австралії. 
Пром. значення мають 2 види: Д. 
короткоплідний (С. сар- 
5и1агі$) — однорічна прядивна рос¬ 
лина з стеблом заввишки до 3 м, 
овально-ланцетними листками, 
дрібними (5—6 мм у діаметрі) 
квітками, одиночними або зібрани¬ 
ми по 2—3, і майже кулястими пло¬ 
дами-коробочками; Д. довго- 
плідний (С. оіііогіиз)— одно¬ 
річна гілляста рослина до 3,5 м 
заввишки, плід — видовжена реб¬ 
риста коробочка. Використовують 
Д. як луб’яну прядивну й овочеву 
рослину. В світовому балансі во¬ 
локна Д. посідає 2-е'місце, а серед 
рослин, що дають луб’яне волок¬ 
но, 1-е місце. З волокна Д. виго¬ 

товляють мішковину, завіси, ки¬ 
лими, портьєри, снасті, канати то¬ 
що. Осн. виробник джутового во¬ 
локна — Індія. В СРСР Д. виро¬ 
щують у Серед. Азії. 
ДЗАВАТТГні (2ауа11іпі) Чезаре 
(н. 20. IX 1902, Лудзара) — іта¬ 
лійський письменник, сценарист, 
теоретик кіно. Літ. діяльність по¬ 
чав 1928. З 1935 працює в кіно. 
Один із засновників неореалізму. 
Серед кращих сценаріїв: «Шуша» 
(1946), «Викрадачі велосипедів» 
(1948), «Диво в Мілані» (1950), 
«Дах» (1956), «Чочара» (1960), 
«Бум» (1963), «Шлюб по-італій- 
ськи» (1964), «Соняшники» (1970, 
разом з А. Гуеррою і М. Мдівані). 
Д.— автор сценаріїв за мотивами 
творів М. Гоголя «Шинель», «Нев- 
ський проспект». Міжнар. премія 
Миру, 1955. 
Те.. Рос. перек л.— Умберто 
Д. М., 1960. 

ДЗАУДЖИКАУ — колишня (1944 
— 1954) назва м. Орджонікідзе. 
ДЗБАНІВСЬКИЙ Олександр Ти- 
хонович (1870, с. Маньківка, тепер 
смт Черкас, обл.— 28.X 1938, Ки¬ 
їв) — український рад. компози¬ 
тор, педагог, музичний діяч. Співу 
навчався в Москві, заг. освіту 
здобув у Київ, ун-ті. З 1898 — 
учитель співів у Житомир, гімна¬ 
зії, з 1909 — викладач Петерб. муз. 
ін-ту; муз. критик. У 1921—28 — 
член-секретар Вищої муз. ради 
Наркомосу України, один з органі¬ 
заторів, пізніше — інспектор укр. 
опери в Харкові; викладач Харків, 
муз.-драм, ін-ту. Організатор і 
завідуючий (1928—38) муз. відді¬ 
лом Всенародної бібліотеки Украї¬ 
ни при АН УРСР (з 1948 — Держ. 
публічна б-ка УРСР), де зібрав 
великі нотні фонди. Д.— автор 
збірок «Шкільний спів», «Хоровий 
спів», «Дитячі гри та пісні», хо¬ 
рових композицій (понад 40), ро¬ 
мансів (зокрема, на тексти Шев¬ 
ченка «Полюбилася я», «Якби мені 
черевики»), обробок нар. пісень. 
ДЗВИНЯЦЬКИЙ РбЗСТРІЛ 
1926 — розправа польського бурж.- 
поміщицького уряду з страйкую¬ 
чими робітниками озокеритної шах¬ 
ти в Дзвинячі Станіславського 
воєводства (тепер село Богородчан- 
ського р-ну Івано-Фр. обл.). Страй¬ 
карі вимагали підвищення заробіт¬ 
ної плати. Щоб примусити їх при¬ 
пинити боротьбу, адміністрація 
шахти 2.XII закликала штрейкбре¬ 
херів. Робітники вступили з полі¬ 
цією в бій. У нерівній боротьбі 
загинуло 3 робітники, 8 було пора¬ 
нено Страйкарів підтримали се¬ 
ляни навколишніх сіл. Адмініст¬ 
рація шахти змушена була пого¬ 
дитись на укладення колективного 
договору, який передбачав під¬ 
вищення робітникам заробітної 
плати. 
« ДЗ ВІН»— художньо-публіцистич¬ 
ний збірник революційно-демокра¬ 
тичного спрямування, виданий у 
липні 1878 у Львові М. І. Павликом 
та І. Я. Франком як продовження 
журн. «Громадський друг». У «Д.» 
надруковано вірш «Каменярі», час¬ 
тину повісті «Воа сопхЬгісІог», опо¬ 
відання «Моя стріча з Олексою» 
І. Франка. Через гостровикриваль- 
ний зміст тираж «Д.» було конфіс¬ 
ковано. Ф. Д. Пустова 
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«ДЗВІН» — укр. літературно-гро¬ 
мадський тижневик бурж.-лібера¬ 
льного напряму. Виходив 1905—06 
у Львові. Інформував про життя 
різних країн, відгукувався на по¬ 
дії першої революції в Росії. Пуб¬ 
лікував твори укр. письменників, 
переклади з рос. л-ри тощо. Ілю¬ 
струвався репродукціями картин 
і скульптур укр. і польс. худож¬ 
ників. 
«ДЗВІН* — український щомісяч¬ 
ний легальний націоналістичний 
літ.-науковий і громадський жур¬ 
нал. Видавали його 1913—14 в 
Києві лідери УСДРП Д. Донцов, 
Л. Юркевич і В. Винниченко, які, 
маскуючись псевдомарксистською 
фразеологією, намагалися відірва¬ 
ти укр. пролетаріат від російсько¬ 
го. В. І. Ленін у ряді статей нищів¬ 
но викривав бурж.-націоналістичні 
концепції видавців «Д.* (див. Пов¬ 
не зібр. тв., т. 24, с. 113—145; 
т. 25, с. 299, 344). 

ДЗВІНЕЦЬ (КЬіпапЦшз, син. Аіес- 
ЬогоІорЬиз) — рід однорічних рос¬ 
лин родини ранникових. Листки 
зубчасті, супротивні. Квітки зде¬ 
більшого жовті, зібрані у верхівко¬ 
ві колосовидні суцвіття. Плід — 
коробочка. Напівпаразитні росли¬ 
ни; прикріплюються своїми корін¬ 
цями до коріння ін. рослин. Понад 
20 видів, пошир, переважно в по¬ 
мірній смузі Пн. півкулі. В СРСР 
— 15 видів, у т. ч. в УРСР — 10. 
Ростуть здебільшого на луках, 
лісових галявинах, полях, у горах 
на схилах. Найпошир.— Д. ве¬ 
ликий (К. та.іог); паразитує на 
корінні лучних злаків. На Поліссі, 
іноді в Лісостепу трапляється Д. 
безкрилий (К. аріегш). За¬ 
смічує переважно посіви жита, 
рідше пшениці. Заходи бо¬ 
ротьби. На луках — скошу¬ 
вання травостою до утворення на¬ 
сіння Д. Старанне очищання на¬ 
сіння. На зріджених посівах ози¬ 
мих культур — застосування гер¬ 
біцидів групи 2,4-Д. 

Д З ВІН Й ЦЯ — баштопо дібна му¬ 
рована або дерев’яна культова спо¬ 
руда. Будується окремо від хра¬ 
му або є його частиною. Д. в плані 
бувають квадратні, прямо кутні, 
круглі та багатогранні з горизон¬ 
тальними поярусними членування¬ 
ми. Перший ярус Д.— комора або 
проїзна брама, горішній — для 
дзвонів. Висотний силует Д. часто 
відігравав важливу архіт.-мистець¬ 
ку роль у містобудуванні. Серед 
відомих Д.— кампаніла, т. з. Па¬ 
даюча вежа у Пізі (1174—1372, 
розпочата арх. Бонанно); Івана 
Великого в Моск. Кремлі (1505— 
08, арх. Б. Фрязін, надбудована 
1600; вис. 81 м); Петропавловсько¬ 
го собору в Ленінграді (вис. 
121,8 м); Велика Д. (1731—45, 
арх. Й. Шедель, вис. 96 м) і Д. на 
Дальніх печерах (1754—61, арх. С. 
Ковнір та І. Григорович-Барський, 
вис. 40 м), обидві — в Києво-Пе¬ 
черській Лаврі, Д. Софійського со¬ 
бору в Києві (18—19 ст., арх. 
Шедель, П. Спарро, вис. 76 м.), 
Успенського собору в Харкові 
(1824—33, арх. Є. Васильєв, вис. 
89,5 м); дерев’яні Д.— церкви св. 
Юра в Дрогобичі (1600), в Могиле- 
ві-Подільському Війн. обл. (18 ст.). 

Г. Н. Логвин. 

«дзвінбк* — двотижневий ілю¬ 
стрований художньо-педагогічний 
журнал ліберально-буржуазного 
напряму для дітей і юнацтва. Ви¬ 
ходив у Львові 1890—1914 як орган 
«Руського товариства педагогіч¬ 
ного*. В ньому співробітничали 
І. Франко, Леся Українка, Л. Глі- 
бов, М. Коцюбинський, І. Нечуй- 
Левицький, О. Пчілка, М. Черем¬ 
шина та ін. У «Д. * вміщувались 
передруки творів Т. Шевченка, 
С. Руданського, Ю. Федьковича. 
ДЗВІНЦЕВІ (СЬігопотісіае, си¬ 
нонім Тепсііресіісіае) — родина дво¬ 
крилих комах. Довжина тіла 1,5— 
14 мм, костальна жилка закінчує¬ 
ться на вершині крила. Ноги дов¬ 
гі. Голінка без шпор, очок немає. 
Літають Д. великими роями, дзвін¬ 
ко дзижчать (звідси й назва). 
Більшість видів живиться соками 
рослин, деякі ссуть кров. Трива¬ 
лість життя 3—7 днів. Личинки і 
лялечки живуть серед водяної рос¬ 
линності або в мулі прісноводних 
водойм і є однією з осн. пожив 
багатьох придонних риб і водо¬ 
плавних птахів. Відомо бл. ЗО тис. 
видів, поширених скрізь. У Європ. 
частині СРСР — бл. 4000 видів. 
Личинки деяких видів Д. з роду 
Тепсіірех, зокрема дзвінця пух- 
натовусого (Т. ріитохиз), — т. з. 
мотиль, червоного кольору. їх та¬ 
кож розводять штучно у виросних 
рибних г-вах для підгодівлі молоді 
бентосних риб, використовують для 
годівлі акваріумних риб і як на¬ 
живку при вудінні. Іл. с. 338. 

/. В. Велико. 
ДЗВОНИ — 1) Ударний муз. ін¬ 
струмент певної висоти звуку. 
Складається з набору (12—18) 
хроматично настроєних труб-ци- 
ліндрів (або брусків), підвішених 
у металевій чи дерев яній рамі — 
стойці. Сучас. Д. мають глушник 
звуку (демпфер). Звук видобу¬ 
вають ударом молотка-колотушки. 
Д. застосовують у симф. та опер¬ 
них оркестрах (іл. с. 338). 2) Удар¬ 
ний сигнальний інструмент. Має 
форму порожнистої зрізаної гру¬ 
ші; всередині — ударник («серце*). 
Як сигнальний інструмент був ві¬ 
домий здавна. З 9 ст. на Русі суп¬ 
роводжував церк. обряди. Для Д. 
будувалися спеїг. дзвіниці. Д. ви¬ 
готовлялися в осн. з бронзи, часто 
оздоблювалися карбуванням. Зде¬ 
більшого Д. є творами ливарного 
мистецтва (відомі укр. майстри Д. 
14—17 ст.— Г. Бельхович, І. Ко- 
робкін, Ф. Полянський, Я. Скора 
та ін.; рос. 18 ст.—І. та М. Мато- 
ріни, відлили цар-дзвін для дзвіни¬ 
ці в Моск. Кремлі). 
ДЗВбНИКИ (Сашрапиіа) — рід 
трав’янистих, рідше напівкущових 
рослин родини дзвоникових. Лист¬ 
ки цілісні, чергові. Квітки двоста¬ 
теві, зрослопелюсткові, дзвонико- 
видні, п’ятироздільні, здебільшо¬ 
го голубі й сині, рідше білі або 
фіолетові. Плід — багатонасінна 
коробочка. Бл. 300 видів, пошир, 
переважно в помірно теплій зоні 
Пн. півкулі. В СРСР бл. 150 видів, 
з них в УРСР — понад 20. Ростуть 
у лісах серед чагарників, на луках, 
деякі види — в Карпатах на кам’я¬ 
нистих схилах і субальпійських 
луках. Ряд Д. розводять як деко¬ 
ративні. Найчастіше вирощують 
Д. середні (С. тесііиш) — 

дворічні рослини; відомо багато 
сортів з різноманітним забарвлен¬ 
ням віночків, з повними квітками. 
дзевЄрін Ігор Олександрович 
(н. 5.XI 1929, Драбів, тепер емт 
Черкас, обл.) — український рад. 
літературознавець і критик, чл.- 
кор. АН УРСР (з 1972). Член 
КПРС з 1952. Закінчив Львів, 
ун-т (1952). З 1950 виступає з літе¬ 
ратурно-критичними працями пе¬ 
реважно з питань теорії л-ри і су¬ 
час. літ. процесу. В 1962—73—гол. 
редактор журн. «Радянське літе¬ 
ратурознавство*. З 1966— зав. від¬ 
ділом, з 1978—директор Ін-ту л-ри 
ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР* 
Осн. праці присвячені вивченню 
естетичної спадщини В. І. Ле¬ 
ніна, творчості рос. революц. де¬ 
мократів, розвиткові укр. дожовт¬ 
невої та рад. л-ри. Окремими 
виданнями вийшли праці Д. «Ос¬ 
тап Вишня* (1957), «Ленін і пи¬ 
тання естетики* (1960), «Пробле¬ 
ма сатири в революційно-демокра¬ 
тичній естетиці* (1962), «Естетика 
ленінізму і питання літератури* 
(1967, др. видання — 1975) та ін. 

, О. В. Шпильова. 
ДЗЕДУШЙЦЬКИИ (Игіесішїгускі) 
Влодзімеж [10(22). VI 1825, с. Яри- 
шів, тепер Могилів-Подільського 
р-ну Війн. обл.— 6(18).ІХ 1899, с. 
Поториця побл. м. Сокаля] — 
польський зоолог, етнограф і ар¬ 
хеолог, чл.-кор. АН у Кракові 
(з 1881). Зібрав багаті зоологічні, 
етнографічні і археологічні колек¬ 
ції, зокрема по Галичині, заснував 
у Львові природознавчо-етногра¬ 
фічний музей. Опублікував ряд 
праць — «Про наших хребетних 
тварин* (1876), «Каталог місцевих 
птахів* (1880) та інші. 
ДЗ&Л ЬКВА, дзелькова (2е1коуа) 
— рід листопадних рослин родини 
в’язових. Дерева до 40 м заввиш¬ 
ки. 6 видів на Кавказі, в Китаї, 
Японії, Кореї. В СРСР — 2 види: 
Д. граболиста (2. сагріпі- 
їоііа) ІД. гірканська (2. Ьіг- 
сапа), що утворюють чисті або мі¬ 
шані листяні ліси; піднімається до 
1200 м над р. м. Більше значення 
має Д. граболиста. Це високе 
(до ЗО м) декоративне дерево, з гла¬ 
денькою темно-сірою корою. Виро¬ 
щується на Пд. УРСР. Деревина 
міцна, важка, з чорним червонува¬ 
тим ядром, стійка проти гниття. 
Іл. с. 338. 
дзерЄн , монгольська антилопа 
(Ргосарга) — рід ссавців родини 
бичачих. Включає 2 види: Д. мон¬ 
гольська (Р. §иПиго5а) і Д. тібет¬ 
ська (Р. рісіісаисіаіа), поширені 
переважно в Центр. Азії. В СРСР 
(Забайкалля, Пд. Алтай) зустрі¬ 
чається Д. монгольська. Ті¬ 
ло (довж. до 148 см, вис. до 84 см, 
маса до 40 кг) струнке, ноги тонкі, 
міцні. Роги ліровидні (довж. 25— 
28 см), мають кільцевидні потов¬ 
щення, темні; є лише в самців. 
Забарвлення спини піщано-сіре, 
черева — світле. Стадна тварина, 
живе на відкритих степових про¬ 
сторах, рослиноїдна. Статева зрі¬ 
лість настає на 2-му році життя. Гін 
у листопаді — січні. Самка після 
6-місячної вагітності народжує 1 
теля. Д.— мисливсько-промислова 
тварина. В СРСР полювання на Д. 
заборонено. Іл. с. 338. 

О. П. Корнєєв. 

ДЗЕРЕН 

Джур-Джур - водос¬ 
пад у Криму. 

Дзвіниця церкви свя¬ 
того Юра в Дрогобичі. 
1600. 

Дзвіниця Успенського 
собору в Харкові. Архі¬ 
тектор Є. О. Васильєв. 
1824-33. 

22 УРЕ, т. З, 
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ДЗЕРЖИК 

Дзвони трубчасті орке¬ 
строві з педально-демп¬ 
ферним обладнанням. 

Дзвінцеві. 
Дзвінець СЬі- 
гопошиз зр. і 
його личинка. 

Дзельква граболиста: 
1 — квітуча гілка; 
2 — маточкова квітка; 
3 — тичинкова квітка. 

Дзерен монгольська. 

ДЗЕРЖИК Корнило Володимиро¬ 
вич (7.1 1888, с. Хлівище, тепер 
Кіцманського р-ну Чернів. обл.— 
10. V 1965, Чернівці) — україн¬ 
ський рад. живописець, засл. діяч 
мист. УРСР (з 1953). В 1904—08 
навчався в Художній школі М. 
Івасюка у Чернівцях, 1908—12 — 
у віденській АМ. Працював у га¬ 
лузі побутового жанру й пейзажу. 
Твори: «Дубки» (1906), «Ранок у 
горах» (1910), «Безробітний» (1918), 
«Думи мої, думи...» (1925), «Виз¬ 
волення Буковини» (1942), «Пер¬ 
ший колгоспний сніп» (1945), «Кол¬ 
госпний сад» (1957), «Художник 
Івасюк пише портрет О. Кобилян- 
ської» (1964). 
ДЗЕРЖЙНСЬК (до 1929 — Растя- 
піно) — місто обласного підпоряд¬ 
кування Горьк. обл. РРФСР, рай¬ 
центр. Порт на лівому березі Оки. 
Залізнич. станція. 257 тис. ж. 
(1979). Центр хім. пром-сті (ви¬ 
роби. мінеральних добрив, гербі¬ 
цидів та ін.). 3-д хімічного устат¬ 
кування «Зоря», виробництво 
буд. матеріалів; канатна й меблева 
ф-ки. Підприємства харч, пром-сті. 
Філіал Горьковського політех. 
ін-ту, хіміко-мех. та хім. техніку¬ 
ми, муз. уч-ще. Драм, театр, крає¬ 
знавчий музей. 

ДЗЕРЖЙНСЬК (до 1936 — Щерби- 
нівка) — місто обласного підпо¬ 
рядкування Донец. обл. УРСР, 
за 7 км від залізничної ст. Феноль¬ 
на. Виник 1806 як робітн. с-ще 
в зв’язку з будівництвом кам.- 
вуг. шахт. У 1899 тут відбувся 
перший страйк. У 1902 в Щерби- 
нівці створено с.-д. гурток, орга¬ 
нізаторами якого були Г. І. Петров- 
ський і П. О. Мойсеєнко. В січні 
1903 сформувалася с.-д. група, 
яка ввійшла в Донецький союз 
РСДРП. Робітники с-ща брали 
участь у політ, страйку в лютому 
1905, в Горлівсько-Щербинівському 
страйку 1916. Рад. владу встанов¬ 
лено ЗО.ХІ (13.ХІІ) 1917. З 1936 
Д.— місто. Під час Великої Віт- 
чизн. війни в період тимчасової 
нім.-фашист, окупації Д. (22.Х 
1941 — 5.IX 1943) в місті діяла 
підпільна парт, орг-ція. 
Один з центрів видобування ву¬ 
гілля (6 шахт). Фенольний завод. 
Комбінат побутового обслуго¬ 
вування. 22 заг.-освітні, музична і 
спортивна школи, 2 профес.-тех. 
та музичне уч-ща, гірничий техні¬ 
кум; 36 лік. закладів, у т. ч. 6 лі¬ 
карень. 13 палаців культури та 
клубів, 2 кінотеатри, 24 б-ки. Му¬ 
зей революційної, бойової і трудо¬ 
вої слави. 
ДЗЕРЖЙНСЬК (до 1933 — Рома¬ 
нів) — селище міського типу Жито¬ 
мирської обл. УРСР, райцентр, на 
р. Лісній (бас. Дніпра), за 11 км 
від залізничної ст. Разіне. 7,9 тис. 
ж. (1978). Як село Романів Д. зга¬ 
дується вперше в люстрації (описі 
держ. маєтностей) за 1471. За 
Андрусівським перемир'ям 1667 
село залишилося за Польщею. Піс¬ 
ля 2-го поділу Польщі (1793) Ро¬ 
манів у складі Правобережної 
України возз’єднано з Росією. 
На поч. січня 1918 в селі встанов¬ 
лено Рад. владу. З 1924 Романів — 
с-ще міськ. типу. Під час Великої 
Вітчизн. війни в період тимчасо¬ 
вої нім.-фашист, окупації Д. 

(10. VII 1941 — 3.1 1944) у с-щі дія¬ 
ло партійне і комсомольське під¬ 
пілля. У Д.— Романівський скло¬ 
робний, цегельний, маслоробний 
заводи, райсільгосптехніка, між¬ 
колгоспна будівельна організація, 
комбінат побутового обслуговуван¬ 
ня. 5 заг.-освітніх і музична школи, 
лікарня. Будинок культури, 3 клу¬ 
би, 3 бібліотеки. Пам’ятка архі¬ 
тектури 19 ст.— кол. поміщицький 
палац (внутр. оздоблення за проек¬ 
том арх. Мерка виконували майст- 
ри-кріпаки Іванов, Корчевський, І. 
та С. Інглитовські;. 
ДЗЕРЖЙНСЬКИЙ Іван Іванович 
[27.III (9.IV) 1909, Тамбов — 18.1 
1978, Ленінград] — російський 
рад. композитор, засл. діяч мист. 
РРФСР (з 1957). Член КПРС з 
1942. В 1932—34 навчався в Ле- 
нінгр. консерваторії. Автор 10 опер, 
більшість яких створено за сюже¬ 
тами рад. авторів: «Тихий Дон» 
(1935; поставлена, зокрема, в Киє¬ 
ві, Харкові, Одесі, Дніпропетров¬ 
ську, 1936) і «Піднята цілина» 
(1937) за М. Шолоховим, «Князь- 
озеро» (1947) за П. Вершигорою, 
«Далеко від Москви» (1954) за В. 
Ажаєвим та ін* Д.— автор роман¬ 
сів, муз. комедій, симф. творів, 
інструм. п’єс, музики до театр, 
вистав і кінофільмів. Нагородже¬ 
ний орденами Леніна, Трудового 
Червоного Прапора. Держ. премія 
СРСР 1950. 
ДЗЕРЖЙНСЬКИЙ Фелікс Едмун- 
дович [ЗО.VIII (11.ІХ) 1877, має¬ 
ток Дзержиново Ошмянського по¬ 
віту Віленської губ., тепер Стовб- 
цівського р-ну Мінської обл.— 
20. VII 1926, Москва] — радян¬ 
ський держ. і парт, діяч, активний 
учасник польс. і рос. революцій¬ 
ного руху. Н. в сім’ї дрібнопоміс¬ 
ного польс. дворянина. Навчався 
у віленській гімназії. В 1895 всту¬ 
пив до Лит. с.-д. орг-ції. З 1896 — 
професіональний революціонер. У 
1897 вів революц. роботу в м. Ков¬ 
но (Каунас). У 1897 вперше заареш¬ 
тований; 1898 висланий на 3 роки 
у Вятську губ.; 1899 втік до Віль¬ 
на, згодом — до Варшави, де від¬ 
роджував розгромлену с.-д. орг- 
цію. В 1902 висланий на 5 років 
у Сх. Сибір. Здійснив втечу із 
заслання, емігрував до Берліна, 
там познайомився з творами В. І. 
Леніна. З ініціативи Д. в Берліні 
1903 відбувся IV з’їзд с.-д. орг-цій 
Польщі і Литви. Д. було обрано 
членом Гол. правління Соціал-де¬ 
мократії Королівства Польського і 
Литви (СДКПіЛ). Активний учас¬ 
ник революції 1905—07 в Польщі. 
На IV (Об’єднавчому) з’їзді 
РСДРП (квітень 1906) вперше зу¬ 
стрівся з В. І. Леніним; увійшов 
до складу ЦК РСДРП як представ¬ 
ник СДКПіЛ. На V з’їзді РСДРП 
(1907) обраний заочно членом ЦК 
РСДРП. В 1909 Д. засуджений на 
довічне поселення в Сибіру, звідки 
здійснив втечу. В 1910 направле¬ 
ний партією лікуватися на о. Капрі 
(Італія). Перебуваючи в еміграції 
(1910—12), Д. не раз переходив 
кордон, працював-по відновленню 
парт, орг-цій Польщі. В 1912 його 
знову ув’язнено і звільнено лише 
після Лютневої революції 1917(всьо- 
го Д. провів у тюрмах, на каторзі 
й на засланні 11 років). Делегат VII 
(Квітневої) конференції РСДРЩб), 

VI з’їзду РСДРП(б), на якому був 
обраний членом ЦК. Брав активну 
участь у Жовтн. збройному пов¬ 
станні в Петрограді, був членом 
Військ.-революц. к-ту (ВРК) при 
Петроградській Раді. З грудня 
1917 — голова Всеросійської Над¬ 
звичайної комісії по боротьбі з 
контрреволюцією і саботажем 
(ВЧК), з 1922 — ДПУ, з 1923 — 
ОДПУ. В січні 1919 в складі комі¬ 
сії ЦК РКП(б) виїздив на Сх. 
фронт. Навесні 1920 партія посла¬ 
ла Д. на Україну, з травня 1920 
він—нач. тилу Пд.-Зх. фронту. 
Провів на Україні велику роботу 
по викриттю і ліквідації націона¬ 
лістичних орг-цій і куркульських 
банд, які діяли в тилу Червоної 
Армії. З 27.1 1921 — голова Комі¬ 
сії при ВЦВК по поліпшенню жит¬ 
тя дітей. З 14. IV 1921 — нарком 
шляхів з залишенням на посадах 
наркома внутр. справ і голови ВЧК. 
З 2. II 1924 — голова Вищої Ради 
Народного Господарства (ВРНГ) 
з залишенням на посаді голови 
ОДПУ. На IV—XIV з’їздах партії 
обирався членом ЦК. З 1920 — 
кандидат у члени Оргбюро ЦК 
РКП(б), з 1924 — також кандидат 
в члени Політбюро ЦК партії. 
Член ВЦВК і ЦВК СРСР. Наго¬ 
роджений орденом Червоного Пра¬ 
пора. Похований у Москві біля 
Кремлівської стіни. 
Те.: Избранньїе произведения, т. 1—2. 
М., 1977; Укр. перек л.— Вибра¬ 
ні твори, т. 1—2. К., 1960; Щоденник 
в’язня. К., 1956. 
Літ.: Софінов П. Сторінки з життя 
Ф. Е. Дзержинського. К., 1957; 
Ф. 3. Дзержинский. М., 1977; Про 
Фелікса Едмундовича Дзержинсько¬ 
го. К., 1977; Феликс Здмундович 
Дзержинский. Библиографический 
указатель- М., 1977. П. /. Павлюк. 
ДЗЕРЖЙНСЬКИЙ РАЙОН — у 
пд.-зх. частині Житомирської обл. 
УРСР. Утворений 1923. Пл. 0,9 
тис. км2. Нас. 39,6 тис. чол. (1978). 
У районі — 66 населених пунктів, 
підпорядкованих 3 селищним і 
18 сільс. Радам народних депута¬ 
тів. Центр — смт Дзержинськ. По¬ 
верхня району рівнинна, злегка 
погорбована. Корисні копалини: 
каолін, кварцові піски, граніти, 
гнейси, торф тощо. Річки: Случ з 
притокою Тня, Тетерів, Лісна та ін. 
Грунти дерново-підзолисті супі¬ 
щані. Район розташований на межі 
лісостепової і мішаних лісів зон. 
Ліси (сосна, дуб, граб, липа, клен, 
осика, вільха та ін.) займають 33% 
площі району. Підприємства скля¬ 
ної, паперової, харч, пром-сті; най¬ 
більші: Романівський (Дзержинськ) 
та Биківський (гол. підприєм¬ 
ство виробничого об’єднання «Пів- 

К. В. Дзержик. Дубки. 1906. Черні¬ 
вецький краєзнавчий музей. 
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денмедскло») склоробні з-ди, Ми- 
ропільське паперове виробництво 
Малинської паперової ф-ки. Пра¬ 
цюють комбінат побутового обслу¬ 
говування (Дзержинськ) і 3 будин¬ 
ки побуту. Спеціалізація с. г.—зем¬ 
леробство зерново-буряково-льо¬ 
нарського і тваринництво м’ясо- 
молочного напрямів. Площа с.-г. 
угідь 1977 становила 53 тис. га, у 
т. ч. орні землі — 38 тис. га. Гол. 
культури: пшениця, жито, ячмінь, 

гречка, люпин, цукр. буряки, льон, 
картопля, хміль. Розвинуте садів¬ 
ництво та ягідництво. У Д. р.— 
15 колгоспів, 3 радгоспи, райсіль- 
іосптехніка з виробничим відділен¬ 
ням. Залізничні станції: Разіне, 
Печанівка, Миропіль. Автошляхів 
— 292 км, у т. ч. з твердим покрит¬ 
тям — 188 км. У районі — 45 заг.- 
освітніх та музична школи, 61 лік. 
заклад, у т. ч. 6 лікарень. 14 будин¬ 
ків культури, 43 клуби, 2 кіно¬ 
театри, 53 кіноустановки, 51 б-ка. 
В с. Булдичеві Д. р. народилась 
двічі Герой Соціалістичної Праці 
М. А. Марцун, у с. Ясногороді — 
укр. письменниця Н. К. Кибаль- 
чич. Поблизу с. Колодяжного Д. р. 
— залишки давньорус. міста Ко- 
лодяжина. В Д. р. видається газ. 
«Червоний прапор» (з 1932). 

, Д. П. Іванюк. 
ДЗЕРЖЙНСЬКОГО ПЛОЩА — 
найбільша площа Харкова. Місце 
масових демонстрацій трудящих 
міста. Архіт. ансамбль пл. ство¬ 
рюють три осн. споруди, запроек¬ 
товані в одному стилі — будинки 
Держпрому (1925—29, арх. С. Се- 
рафимов, М. Фельгер,С. Кравець), 
проектних орг-цій (тепер — гол. 
корпус ун-ту ім. М. Горького; 
1930—33, арх. Серафимов, М. Зан- 
дберг-Серафимова) та коопера¬ 
ції (тепер — Радіотехнічна ака¬ 
демія ім. Л. О. Говорова; 1933—35, 
арх. О. Дмитрієв, О. Мунц). Ан¬ 
самбль доповнюють готель «Хар¬ 
ків» (кол. «Інтернаціональ», 1931— 
32, арх. Г. Яновицький), будівлі 
«Діпрококс» (1954, арх. Є. Любо- 
милов) та «Промбудпроект» (1955, 
арх. В. Костенко, В. Орєхов). Риси 
нового в архітектурі осн. будівель 
Д. п. виявилися в сміливому за¬ 
стосуванні прогресивних на той час 
конструкцій і матеріалів та в ху- 
дож. виразності простих і лаконіч¬ 
них конструктивістських форм. У 
1963 на пл. споруджено пам’ят¬ 
ник В. 1. Леніну (скульптори М. 
Вронський і О. Олійник, арх. О. 
Сидоренко). Іл. див. на окремому 
аркуші до ст. Архітектура, т. 1, 
стор. 224—225. С. К. Кілессо. 

ДЗЕРКАЛЬНА АНТЕНА — гост- 
ронапрямлена антена з криволі¬ 
нійним металевим або металізо¬ 
ваним дзеркалом (або системою 
дзеркал), яке фокусує електромаг¬ 
нітні хвилі від опромінювана. 
Розрізняють Д. а. о дно дзеркальні 
(параболічні, рупорно-параболіч¬ 
ні, сферичні X та досконаліші — 
багатодзеркальні (антени Кассег- 
рена, Грегорі). Щоо зменшити масу 
Д. а. і вплив вітру на їхню поверх¬ 
ню, дзеркала виготовляють з сіт¬ 
ки проводів, паралельних пластин 
або з перфорованих (з отворами) 
металевих листів. Д. а. викори¬ 
стовують у діапазоні надвисоких 
частот. Конструкція Д. а. несклад¬ 
на, вони високоекономічні. Засто¬ 
совують їх у радіорелейному зв’яз¬ 
ку, радіолокації, радіоастрономії 
тощо. Б. /. Курилін. 

ДЗЕРКАЛЬНА ПОРОДНА ГРУ¬ 
ПА КАЧОК—породна група качок 
м’ясо-яєчного напряму. Виведена в 
Кучинському племзаводі Моск. 
обл. схрещуванням місцевих качок 
з хакі-кемпбел і пекінськими. Кон¬ 
ституція міцна, тулуб видовжений, 
груди опуклі. Оперення світло-сіре, 
у качки голова коричнева, у качу¬ 
ра — чорна. На крилах є темно-си¬ 
ня блискуча смужка —«дзеркаль¬ 
це» (звідки й виникла назва). Жи¬ 
ва маса качки — до 3 кг, качура — 
3,5 кг (найбільша — 5). Несучість 
— 150 яєць на рік. Розводять у 
Моск., Орловській, Бєлгородській 
та ін. областях РРФСР; на Укра¬ 
їні — у дослідному г-ві «Борки» 
Укр. н.-д. ін-ту птахівництва Хар¬ 
ків. області. 
ДЗЕРКАЛЬНЕ ВІДОБРАЖЕН¬ 
НЯ в математиці — перетво¬ 
рення простору відносно заданої 
площини. При Д. в. відповідними 
вважають точки, розміщені на 
спільному перпендикулярі до цієї 
площини по різні боки й на рівних 
віддалях від неї. Аналогічно визна¬ 
чається Д. в. площини відносно 
прямої. Застосовується Д. в. в тео¬ 
рії функцій комплексної змінної, 
гідродинаміці, відносності тео¬ 
рії тощо. Див. Симетрія. 
ДЗЕРКАЛЬНИЙ ФОТОАПАРАТ 
— фотографічний апарат з дзер¬ 
кальним видошукачем. Розрізня¬ 
ють Д. ф. (мал.) з видошукачем 
безпосередньо у знімальній камері 
(наведення на чіткість через осн. 
об’єктив фотоапарата) і поза нею 
(наведення на чіткість через об’єк¬ 
тив видошукача). Д. ф. відзнача¬ 
ються безпаралаксною (див. Пара¬ 
лакс) системою візування, несклад¬ 
ністю наведення на чіткість, зруч¬ 
ністю в експлуатації. В СРСР дзер¬ 
кальними є фотоапарати «Київ», 
«Зеніт», «Нарцис» та ін. 

Б. О. Калашников. 

ДЗЕРКАЛЬНИЙ ЧАВУН — ча- 
вун з дзеркальною поверхнею зла¬ 
му; вид феросплаву. Відзнача¬ 
ється підвищеним вмістом марган¬ 
цю (10—25%). Застосовується як 
легуюча добавка при одержанні 
марганцевистої сталі й немагніт¬ 
них чавунів, для розкислювання 
сталі (див. Розкислення металів). 
ДЗЕРКАЛЬЦЕ — 1) Блискучий 
пігментний шар ока в деяких тва¬ 
рин (більшості риб, плазунів, пта¬ 
хів, майже всіх хижих і водяних 
ссавців, деяких молюсків, кільча¬ 

стих червів, членистоногих), що 
відбиває світло на сітківку, чим 
посилює світлове подразнення зо¬ 
рових клітин. 2) Ділянки махового 
пір’я, що мають дзеркальний 
блиск, у самців птахів, зокрема в 
багатьох видів качок. 3) Органи 
виділення воску у робочих бджіл 
(див. Бджола медоносна). 4) Ча¬ 
стина звукового апарата в самців 
деяких коників. 
дзигАн Юхим Львович [н. З (15). 
XII 1898, Москва] — російський 
рад. кінорежисер, нар. арт. 
СРСР (з 1969). Член КПРС з 
1943. В кіно—з 1924. В 1926 закін¬ 
чив кіношколу ім. Б. Чайковсько- 
го. Найзначніший фільм — істор.- 
революц. епопея «Ми з Кронштад¬ 
та» (1936, за сценарієм Вс. Виш- 
невського). Фільми: «Фаталі-Хан» 
(ішов 1959), «Джамбул» (1953), 
«Пролог» (1956), «Залізний потік» 
(1967, за романом О. Серафимови- 
ча). З 1937 викладає у ВДІКу (з 
1965 — професор). Нагороджений 
орденами Леніна, Жовтневої Ре¬ 
волюції, ін. орденами, медалями. 
Держ. премія СРСР, 1941. 
дзикбвський Іван [р. н. не¬ 
від.— 29.ІХ(9.Х) 1670, Острогозьк] 
— острогозький полковник (1652— 
70). В 1652 2 тис. сел. і козац. сімей 
Чернігівського і Ніжинського пол¬ 
ків на чолі з Д. переселилися з 
дозволу царського уряду на Сло¬ 
бідську Україну. Переселенці за¬ 
клали м. Острогозьк — центр Ост- 
рогозького полку. В 1660 Д. брав 
участь у спільному поході укр. 
козаків і рос. війська проти татар. 
У 1670 очолив антифеод. сел.-ко¬ 
зац. виступ (див. Дзиковського 
повстання 1670), який розгорнув¬ 
ся на Слобідській Україні. За 
участь у повстанні Д. було страче¬ 
но. 
ДЗИКОВСЬКОГО ПОВСТАННЯ 
1670 — одне з перших значних 
антифеод. селянсько-козацьких по¬ 
встань на Слобідській Україні. 
Причиною його було посилення 
феод, -кріпосницької експлуатації 
та обмеження царизмом станових 
привілеїв козаків і автономії 
козац. слобідських полків. Великий 
вплив на піднесення сел.-козац. 
руху на Слобідській Україні мала 
селянська війна під проводом С. Т. 
Разіна 1670— 71. Боротьбу нар. 
мас на Слобідській Україні проти 
царизму підтримувала частина 
козац. старшини на чолі з полков¬ 
ником Острогозького полку І. Дзи- 
ковським, який ще з 1668 встано¬ 
вив зв’язки з С. Т. Разіним, домо¬ 
вився про спільний виступ. У серп¬ 
ні 1670 на Слобідську Україну 
прибули загони, надіслані С. Т. 
Разіним. Першими на Слобід¬ 
ській Україні вночі проти 9 (19). IX 
1670 повстали рядові козаки, селя¬ 
ни, міська біднота й частина рос. 
стрільців м. Острогозька. Наступ¬ 
ного дня повстанці під проводом 
І. Дзиковського оволоділи м. Оль- 
шанськом, населення якого приєд¬ 
налося до них. Серед козаків і 
селян повстанці розповсюджували 
звернення («прелестньїе письма») 
С. Т. Разіна з закликами боротися 
проти гнобителів. Але верхівка 
козац. старшини, місц. духівницт¬ 
ва та рос. поміщики організували 
змову проти повсталих. І. Дзиков¬ 
ського та ін. керівників повстання 

ДЗИКОВСЬКОГО 
ПОВСТАННЯ 1670 

Ф. Е. Дзержинськнй» 

Ю. Л. Дзиган. 

Дзеркальний фото¬ 
апарат «Київ» з внут- 
рішньокамерним видо¬ 
шукачем. 

22* 
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ДЗІНТАРІ 

Дибинці. В. К. Масюк. 
Макітра на вареники. 
Майоліка.60-і рр. 20 ст. 
К. В. Масюк. Таця. 
Майоліка. Початок 
20 ст. 

Дзюрчалкові. Цибуле¬ 
ва дзюрчалка 

Дивина залізняковидна. 
Квітконосне стебло й 
однорічна рослина. 

було підступно схоплено й 29. IX 
(9.Х) 1670 розстріляно. Проте це 
не спинило антифеод. руху. По¬ 
встання охопило більшість міст 
Слобідської України. Його було 
придушено в кін. 1670 спільними 
зусиллями гетьманської адміні¬ 
страції й царського уряду. 
Літ.: Історія селянства Української 
РСР, т. 1. К., 1967; Стецюк К. І. 
Народні рухи на Лівобережній і Сло¬ 
бідській Україні в 50—70-х роках 
XVII ст. К., 1960. К. І. Стецюк. 
ДЗГНТАРІ — кліматичний курорт 
на березі Балтійського моря 
за 23 км від Риги; частина Юрмали. 
Див. також Ризьке узмор'я. 
ДЗОЦЕНГДЗЕ Георгій Самсоно- 
вич [10 (23).II 1910, Кутаїсі — 
5.У 1976, Тбілісі] — радянський 
держ. і парт, діяч, геолог, акад. 
АН СРСР (з (1968), акад. АН 
Груз. РСР (з 1955). Член КПРС з 
1940. Закінчив Тбіліський ун-т 
(1929). У 1933—34 — працював 
у пед. ін-ті в Кутаїсі. В 1934— 
59 — зав. кафедрою, 1958—59 — 
ректор Тбіліського ун-ту. З 1941 — 
зав. відділом Геол. ін-ту АН Груз. 
РСР. В 1955—58 — перший віце- 
президент АН Груз. РСР. Осн. 
праці — з проблем палеовулкано- 
логії, зв’язку магматизму з тек¬ 
тонікою. Д.— один з основополож¬ 
ників учення про вулканогенно- 
осадочний літогенез. З 1959 по 
січень 1976 Д.— голова Президії 
Верховної Ради Груз. РСР, з 
1960 — заст. Голови Президії 
Верх. Ради СРСР. Нагороджений 
З орденами Леніна, орденами 
Жовтневої Революції, Трудового 
Червоного Прапора. Держ. пре¬ 
мія СРСР, 1950. Ленінська пре¬ 
мія, 1972. 
ДЗіЬБАН Іван Феодосійович 
(н. 2. II 1923, с. Костянтинівна 
Марийського р-ну Донец. обл.) — 
український рад. графік, засл. ху¬ 
дожник УРСР (з 1974). Член 
КПРС з 1961. В 1949—55 навчав¬ 
ся в Київ, худож. ін-ті у В. Ка- 
сіяна. Твори: плакати — « Слава 
героям Перекопа!» (1955), «Ширше 
крок на наші ниви...» (1959), 
«Спокій та мир усієї планети пиль¬ 
но вартують радянські ракети» 
(1965), «Єдність» (1968), «Ніко¬ 
ли!» (1969), «Ніхто не забутий» 
(1973), «З іменем Леніна ми пере¬ 
могли» (триптих, 1975); вітраж у 
Будинку культури с. Вергуни 
Черкас, обл. Су співавторстві з 
О. Вороною і Ю. Ільченком, 1970) 
та ін. 
ДЗЮ-ДО (від япон. дзю — м'я¬ 
кість і до — шлях) — міжнародний 
вид спортивної боротьби. Д.-д. 
виникло в Японії, безпосередньо 
з джіу-джицу. Д.-д. має характер¬ 
ні особливості: борці одягнені у 
спец, білі костюми (куртка, штани, 
пасок); колір паска змінюється за¬ 
лежно від рівня кваліфікації. 
Боротьба проводиться на жорст¬ 
кому килимі —«татамі» (14х 
X 14 м) босоніж протягом 5—7 хв 
(без перерви). Правилами передба¬ 
чено поряд з кидками застосування 
больових прийомів і задушливих 
захватів. Дзюдоїсти виступають у 
7 вагових категоріях (від 60 до 95 
кг) і в змаганнях в абсолютній 
вазі. В 1952 засновано Міжнар. 
федерацію дзю-до. В 1962 до її 
складу вступила рад. секція Д.-д., 
що 1972 стала федерацією Д.-д. 

СРСР. У 1956 вперше було прове¬ 
дено чемпіонат світу. З 1964 Д.-д. 
включено до програми Олімпій¬ 
ських ігор. За період 1962—78 збір¬ 
на СРСР 9 раз здобувала звання 
чемпіонів Європи. Серед олімпій¬ 
ських чемпіонів — київ, спортсмен 
С. Новиков (на XXI іграх). Неод¬ 
норазовими чемпіонами країни і 
Європи були укр. спортсмени В. 
Саунін, А. Бондаренко, С. Мель- 
ниченко, А. Новиков, В. Двойни- 
ков та інші. С. Ф. Матвєєв. 
ДЗЮРЧАЛКОВІ (ЗугрШае) — 
родина двокрилих комах підряду 
коротковусих. Довж. тіла 4— 
25 мм. Дорослі комахи живляться 
пилком і нектаром квіток. Личин¬ 
ки червоподібні; хижаки, що жив¬ 
ляться попелицями й дрібними гу¬ 
сеницями, або рослиноїдні — роз¬ 
виваються в тканинах живих рос¬ 
лин, зокрема цибулева дзюрчалка 
(Еишегиз зігі^аіиз) ушкоджує 
цибулю. Живуть Д. у стічних 
водах (напр., бджоловидка), гної 
або мулі, гніздах гуртосімейних 
перетинчастокрилих комах, під ко¬ 
рою і в дуплах дерев тощо. Відомо 
бл. 4 тис. видів Д., поширених пе¬ 
реважно в тропіч. і субтропіч. ра¬ 
йонах. В СРСР — бл. 600, з них 
в УРСР — бл. 200 видів, 
дзйди К Владислав Кирилович 
(н. 18.11 1919, с. Сахновщина, 
тепер смт, райцентр Харків, 
обл.) — український рад. матема¬ 
тик, чл.- кор. АН УРСР (з 1969). 
Закінчив (1951) Дніпроп. ун-т. 
З 1953 працював у Луцькому пед. 
ін-ті, з 1960 — в Ін-ті математики 
АН УРСР (з 1963 — зав. відділом 
теорії функцій). Осн. праці — 
з теорії наближення функцій дійс¬ 
ної і комплексної змінної та її 
застосувань до диференціальних 
рівнянь і обчислювальної мате¬ 
матики. 
ДЗЯК Віктор Миколайович (28.ХІ 
1920, Дніпропетровськ) — укра¬ 
їнський радянський терапевт, 
засл. діяч науки УРСР (з 1966). 

Дзьоби: 1 — фламінго рожевого; 2 — 
шишкаря ялинового; 3 — горлиці 
звичайної; 4 — колпиці; 5 — снігура; 
6 — лебедя-кликуна; 7 —пелікана ку¬ 
черявого; 8 — зозулі звичайної; 9 — 
ластівки сільської; 10 — шилодзьоб¬ 
ки; 11 — стерв’ятника: 12 — буревіс¬ 
ника малого 

Член КПРС з 1946. Після закінчен¬ 
ня Дніпроп. мед. ін-ту (1951) 
працює в цьому вузі (з 1958 — зав. 
кафедрою). Праці присвячені ви¬ 
вченню серцево-судинної патології, 
зокрема ревматизму, гіпертонічної 
та ішемічної хвороб і атеросклеро¬ 
зу. Нагороджений орденом Леніна, 
медалями. 
ДЗЬОБ — орган птахів, утворений 
видовженими кістками лицьового 
черепа; виконує функції хапання, 
довбання, риття тощо. Майже вся 
верхня частина Д. (наддзьобок) 
складається з міжщелепних кісток, 
а нижня (піддзьобок) — з кісток 
нижньої щелепи, гол. чин. зубних. 
Обидві частини Д. вкриті роговими 
чохлами — рамфотекою (похідне 
рогового шару епідермісу). В дея¬ 
ких птахів (напр., тетеревових) 
рамфотека щороку змінюється під 
час линяння шлюбного оперення. 
Біля основи наддзьобка в багатьох 
птахів є восковиця — потов¬ 
щений шар м’якої шкіри. Форма 
і розміри Д. дуже різноманітні; 
залежать гол. чин. від способу 
живлення птахів. Дзьобоподібні 
утвори є в головоногих молюсків, 
плазунів (черепахи) і ссавців (од¬ 
нопрохідні). 
ДЗЬОБОГОЛОВІ — ряд найдав¬ 
ніших примітивних плазунів. До¬ 
сі зберігся лише один вид Д.— 
гатерія. 
ДИБАЗОЛ — лікарський препа¬ 
рат, що знижує кров’яний тиск і 
стимулює функцію спинного моз¬ 
ку. Застосовується при гіпертоніч¬ 
ній хворобі, спазмах кровоносних 
судин і м’язів внутрішніх органів, 
деяких захворюваннях нервової 
системи. 
ДЙБАН Євген Павлович (н. 13. 
XII 1925, м. Умань, тепер Черкась¬ 
кої обл.)—укр. рад. вчений у 
галузі технічної теплотехніки і теп¬ 
лоенергетики, доктор тех. наук (з 
1967), засл. діяч науки УРСР (з 
1979). Закінчив (1949) Львів, полі- 
тех. ін-т. З 1950 працює в Ін-ті тех. 
теплофізики АН УРСР. Осн. пра¬ 
ці — в галузі конвективного теп¬ 
лообміну й гідродинаміки. Д. роз¬ 
робив основи теорії теплового за¬ 
хисту двигунів, методи розрахун¬ 
ку їхніх систем охолодження на 
аналогових і цифрових обчислю¬ 
вальних машинах. 
дибЄнко Павло Юхимович 
[16 (28).ІІ 1889 — 29.VII 1938] — 
радянський військ, діяч, коман¬ 
дарм 2-го рангу (1935). Член Ко¬ 
муністичної партії з 1912. Н. в 
с. Людкові (тепер Брянської обл.) в 
сел. сім’ї. З 1911 служив у Балт. 
флоті. Як голова Центробалту 
(з квітня 1917) керував формуван¬ 
ням революц. загонів балт. моря¬ 
ків. Учасник підготовки й прове¬ 
дення Жовтн. збройного повстання 
в Петрограді 1917. Командував 
рад. військами при розгромі Керен- 
ського — Краснова заколоту 1917. 
В жовтні 1917 — березні 1918 — 
нарком у мор. справах Рад. Росії. 
Влітку 1918 — на підпільній ро¬ 
боті в Криму й на Україні. В кін. 
1918 — на поч. 1919 команду¬ 
вав групою рад. військ Катерино¬ 
славського та Харків, напрямів, 
брав участь у розгромі петлюрів- 
щини. В травні — червні 1919 — 
нарком у військ.-мор. справах 
Крим. Рад. Республіки. В 1919— 
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21 брав участь у боях під Цари- 
цином, на Пн. Кавказі, в приду¬ 
шенні Кронштадтського заколоту 
1921. Після закінчення Військ, 
академії (1922) — на відповідаль¬ 
ній військ, роботі. В 1928—38 — 
команд, військами Середньоазіат., 
Приволзького, Сибірського, Ле- 
нінгр. військ, округів. Нагородже¬ 
ний 3 орденами Червоного Пра¬ 
пора. 
ДИБЕНКО Федір Юхимович 
(1887, с. Людково, тепер Брян¬ 
ської обл. — 31. III 1919) — 
учасник громадянської війни на 
Україні. Брат П. Ю. Дибенка. 
Кол. офіцер царської армії (пору¬ 
чик). У Червоній Армії з 1918. 
З листопада 1918 — інспектор 
польових формувань штабу групи 
військ Курського напряму, яка 
вела бої за визволення України 
від нім. окупантів і петлюрівців. 
З грудня 1918, командуючи спо¬ 
чатку бригадою, потім 42-ю стрі¬ 
лецькою д-зією, брав участь у бо¬ 
ях проти білогвардійців у Донбасі. 
Загинув у районі ст. Дебальцеве. 

ДЙ ВИНЦІ — село Богуславського 
району Київ, області, осередок 
укр. народного гончарства. З міс¬ 
цевих глин тут починаючи з 17 ст. 
виробляється гончарний посуд. 
У 1811—28 в Д. була фаянсова 
фабрика, на якій працювало 105 
майстрів-кріпаків. Дибинецька ке¬ 
раміка являє собою своєрідну 
художню керамічну школу. За рад. 
часу кращі вироби худож. керамі¬ 
ки належать нар. майстрам — 
Г. Гарназі, К. і В. Масюкам, 
А. Старцевому та ін. 
ДИВЕРГЕНЦІЯ (лат. <ііуег§еп- 
ііа — розходження). В б і о л о - 
г і ї — розходження ознак в орга¬ 
нізмів у процесі еволюційного роз¬ 
витку. Д. зумовлюється пристосу¬ 
ванням груп організмів до різних 
умов існування. Велике значення 
при цьому має виникнення геогр., 
екологічної або фізіол. ізоляції 
між цими групами, а також вими¬ 
рання проміжних форм. Осн. ру¬ 
шійною силою Д. є добір природ¬ 
ний або добір штучний. У про¬ 
цесі еволюції Д. часто приводить 
до виникнення з одного вихідного 
виду, роду тощо двох або кіль¬ 
кох нових. Ч. Дарвін помилково 
важав Д. обов’язковою умовою 
виникнення нових видів. В дійсно¬ 
сті ж нові види можуть виника¬ 
ти і без Д.— шляхом еволюційної 
зміни предкового виду, який дає 
лише один новий вид. 

С. М. Герьиензон. 
В математиці — скалярна 

величина сііу А = дР/дх + дО/ду + 
+ дК/дг, де Р = Р(х, у у г), 0 = 0 (х, 
у, г), Я. = К (х, у,2) — компоненти 

векторного поля А (X, у, х) (див. 

Поля теорія). Якщо поле А — поле 
швидкостей частинки в усталеному 

потоці нестисливої рідини, ТО СІІУ А 
в точці М (х, у у 2) означає інтенсив¬ 

ність джерела (сііу А > 0) або стоку 

(сііу А < 0), розміщеного в цій 
точці. Д. визначають і рівністю 

| А.** 
СІІУ А = Ііш -—-. де 5 — 

\/-о У 

поверхня, що обмежує об’єм V, 

А„ — проекція А на напрям зовн. 
нормалі до 5. З цього випливає, 

що сііу А не залежить від вибору 
системи координат' 
У мовознавстві — 1) Роз¬ 
щеплення фонеми на дві самостій¬ 
ні. Напр., в укр. мові виникнення 
двох самостійних фонем о й і з 
давнього о чи утворення твердих 
і м’яких приголосних з однієї 
фонеми після занепаду редукова¬ 
них (див. Редукція в мовознавст¬ 
ві). 2) Утворення позиційних ва¬ 
ріантів у межах однієї фонеми 
(напр., в укр. мові вимовляння 
е й и в наголошеній і ненаголоше- 
ній позиціях). 3) Розвиток мов, 
коли діалекти тієї самої мови по¬ 
ступово відокремлюються один від 
одного й стають самостійними мо¬ 
вами. Див. також Конвергенція. 

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ (від лат. 
СІІУЄГ5и5 — різний, віддалений і 
Гасіо — роолю) — одна з форм 
концентрації капіталу в умовах 
науково-технічної революції; поля¬ 
гає в тому, що капіталістичні фір¬ 
ми, прагнучи вистояти в умовах 
нерівномірного розвитку еконо¬ 
міки, проникають у нові для себе 
галузі й сфери, розширюють асор¬ 
тимент товарів і поступово пере¬ 
творюються на багатогалузеві ком¬ 
плекси. Характер Д. зумовлюють 
соціально-екон. особливості даної 
країни. 

диверсія (лат. СІІУЄГ5ІО — від¬ 
хилення, відвернення) — 1) Під¬ 
ривні дії (руйнування, підпали та 
ін.), що вчиняються на території 
будь-якої держави (або на зайня¬ 
тій ворогом території) з метою ос¬ 
лаблення їх екон. або військ, мо¬ 
гутності. 2) За рад. криміналь¬ 
ним правом (в УРСР — ст. 60 КК 
УРСР), Д.—один з особливо небез¬ 
печних державних злочинів, що 
полягає в зруйнуванні або пошко¬ 
дженні вибухом, підпалом чи ін. 
способом підприємств, споруд, 
шляхів, засобів зв’язку або ін. 
держ. чи громад, майна, вчинення 
масових отруєнь або поширення 
епідемій та епізоотій з метою ос¬ 
лаблення Рад. д-ви. Карається поз¬ 
бавленням волі на строк до 15 років 
або смертною карою. 3) Д. ідеоло¬ 
гічна — ворожа пропаганда, зо¬ 
крема, ідеологічні провокації во¬ 
рогів миру і соціалізму по радіо, 
телебаченню і в пресі, розповсю¬ 
дження антирад. л-ри, злісних 
вигадок і чуток, спрямованих 
проти СРСР та ін. країн соціаліс- 
тич. співдружності. 4) Окрема во¬ 
єнна операція для відвернення 
уваги і сил противника з гол. на¬ 
пряму чи дільниці фронту. 

Б. С. Беззуб. 

ДИВЕРТЙКУЛ (від лат. сИуєгіі- 
сиішп — шлях убік, відхилення)— 
мішкоподібне випинання стінки по¬ 
рожнистого органа. Виникає вна¬ 
слідок вад розвитку (природже¬ 
ний Д.) або слабкості стінки органа 
та патологічно підвищеного тиску 
усередині його чи розтягування 
його стінок ззовні рубцевими тяжа¬ 
ми тощо (набутий Д.). Найчастіше 
Д. локалізується в травному трак¬ 
ті, рідше — в сечовому і жовчно¬ 
му міхурах та ін. порожнистих ор¬ 
ганах, де він утруднює проходжен¬ 

ня їжі, сечовиділення тощо. Л і - 
кування гол. чин. хірургічне. 
ДИВЕРТИСМЕНТ (франц. «ііуєг- 
1І55етеп1 — розвага) — 1)В теат¬ 
рі — в 17—18 ст. вставна або за¬ 
ключна частина вистави (драма¬ 
тичної, оперної або балетної), яка 
складалася з танцювальних і во¬ 
кальних номерів, комічних сце¬ 
нок, як правило, не пов’язаних з 
сюжетом вистави. В 70-х рр. 19 
ст.— концертна програма естрад¬ 
них театрів та балаганів. У Росії 
після 1812 — також вид балетної 
вистави на патріотичні й нар. 
теми. 2) В м у з и ц і — рід побуто¬ 
вої музики, інструментальний твір 
з кількох частин розважального 
характеру; легка, іноді віртуозна 
п’єса типу попурі, варіацій. 

ДИВИНА, коров’як (УегЬазсит)— 
рід рослин род. ранникових. Дво-, 
іноді багаторічні трав’янисті рос¬ 
лини. В перший рік виростає лише 
розетка листків, на другий — стеб¬ 
ло заввишки до 2 м. Квітки зібра¬ 
ні в довгі прості або розгалужені 
верхівкові суцвіття. Плід — ко¬ 
робочка, що розкривається двома 
стулками. Понад 200 видів, які 
ростуть у Європі, Пн. Африці й 
Зх. Азії. В СРСР — 46 видів, 
у т. ч. в УРСР — 18, з них Д. скі- 
петровидна (V. іЬар5і£огте), Д. 
залізняковидна (V. рЬІотоісіез), 
Д. ведмежа (V. Піарзиз) і Д. пре¬ 
гарна (V. 5ресіо5ит) — лікарські 
рослини. Настій з їхніх квіток 
(віночків) застосовують у медици¬ 
ні при захворюваннях верхніх 
дихальних шляхів. Деякі види 
вирощують як декоративні, 
дивіденд (від лат. сііуісіепсіиш 
— те, що слід розділити) — части¬ 
на прибутку акціонерних това¬ 
риств, яку щороку розподіляють 
між акціонерами. Д. за звичайними 
акціями сплачують залежно від 
розміру прибутку акц. т-ва в да¬ 
ному році. За привілейованими ак¬ 
ціями розмір Д. фіксується зазда¬ 
легідь у вигляді твердого процен¬ 
та. Більшу частину Д. одержують 
великі капіталісти — власники осн. 
маси акцій. 
ДИВІЗІОН (франц. СІІУІ5ІОП — 
поділ, відділення) — основний так¬ 
тичний підрозділ у деяких видах 
збройних сил. Входить до складу 
частин і з’єднань; може бути окре¬ 
мою військ, частиною. В ракетних 
військах і артилерії Д. склада¬ 
ється з 2—4 батарей, у ВМФ — 
підрозділ з кількох однотипних 
кораблів (2, 3 та 4-го рангів). 
ДИВІЗІЯ (лат. сііуізіо — поділ, 
розділення) — основне тактичне 
з’єднання в різних видах збройних 
сил більшості держав. Д. входить 
до складу корпусу, армії та ін. 
формувань, може бути окремою. 
В сухопутних військах Д.— за- 
гальновійськ. з’єднання (10—20 
тис. чол.), що складається з кіль¬ 
кох бригад (полків або батальйо¬ 
нів), крім того, в Д. входять ра¬ 
кетні, арт. і зенітні частини, під¬ 
розділи спец, військ та ін. У ВМФ 
у складі Д.— 6—8 кораблів 1-го 
рангу (ядро ескадри) або кілька 
бригад і дивізіонів кораблів ін. 
рангів. 
ДИВІНІЛ — органічна сполука 
СН2 = СН — СН = СН2. Те са¬ 
ме, що й бутадієн. 

ДИВІНІЛ 

П. Ю. Дибенко. 

І. Ф. Дзюбан. Агітпла¬ 
кат «Спокій та мир усі¬ 
єї планети пильно вар¬ 
тують радянські раке¬ 
ти». 1965. 
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ДИВНІСТЬ 

Дигенетичні присисні. 
Схема будови котячої 
двоустки: 1 — ротова 
присоска; 2 — глотка; 
З — кишечник; 4 — че¬ 
ревна присоска; 5 — 
матка; 6 — жовточни- 
ки; 7 — яєчник; 8 — сі- 
м’яприймач; 9 — сім’я¬ 
ники; 10 — сечовий мі¬ 
хур. 

ДЙВНІСТЬ у фізиці, 5 — 
квантове число, яке характеризує 
властивості сильно взаємодіючих 
елементарних частинок {адронів). 
Усі адрони мають цілочислове зна¬ 
чення 5 (нульове, додатне, від’єм¬ 
не), причому Д. античастинок 
є протилежного знака порівняно з 
Д. відповідних частинок. Д. фо¬ 
тона і лептонів береться рівною 
нулеві. Для всіх адронів величина 
5 перебуває в певному співвідно¬ 
шенні з величинами електр. заря- 
ДУ 9» пР°екДІЇ спіну ізотонічного 
13 і баріонного заряду В, яке вира¬ 
жається формулою: 0 = І3 + 

+ ~2 (5 + В). При сильній і елек¬ 

тромагнітній взаємодіях сумарна 
Д. частинок зберігається; для слаб¬ 
ких взаємодій закон збереження 
Д. не виконується. 
Літ.: Щелкин К. И. Физика микроми- 
ра. М., 1968. 

ДЙГАТ (Оу§а1) Станіслав (5.XII 
1914, Варшава — 29.1 1978, там же) 
— польський письменник. Почав 
друкуватися 1938. Першу повість 
«Боденське озеро* (1946) побуду¬ 
вав на основі своїх спогадів про 
перебування в таборі для інтер¬ 
нованих осіб. Долю молодого ін¬ 
телігента в часи війни відобразив 
у романі « Прощання* (1948). 
У повістях «Діснейленд* (1965) і 
«Вокзал у Мюнхені* (1973) утвер¬ 
джував ідеї соціалістичного гума¬ 
нізму. Автор повісті «Подорож* 
(1958), збірок оповідань «Єлисей¬ 
ські поля* (1949), «Рожевий зо¬ 
шит* (1958), «В тіні Брукліна* 
(1973) та ін., збірок фейлетонів 
«Весна й ведмеді* (1953), «Розду¬ 
ми під час гоління* (1959). 
Те.: Рос. перекл - Путешествие. 
М., 1964; Прощание.— Диснейленд.— 
Рассказьі. М., 1971. 
Літ.: Хорев В. Станислав Дьігат. В 
кн.: Писатели Народной Польши. 
М., 1976. В. П. Вєдіна. 

ДИГЕНЕТЙЧНІ ПРЙСИСНІ,тре¬ 
матоди (Тгешаїосіа) — клас пара¬ 
зитичних плоских червів. Тіло 
(довж. переважно 0,3 мм — 8 см) 
плескате, видовжено-овальної фор¬ 
ми, вкрите цитоплазматичною обо¬ 
лонкою — тегументом. Більшість 
Д. п. має присоски, за допомогою 
яких вони прикріплюються до сті¬ 
нок кишечника та ін. внутр. орга¬ 
нів хазяїна. Кровоносної і дихаль¬ 
ної систем немає. Видільна систе¬ 
ма добре розвинена, протонефри- 
діального типу (див. Протонефри- 
дії). Нервова система складається 
з надглоткового ганглію і парних 
нервових стовбурів. Переважно гер¬ 
мафродити (див. Гермафроди¬ 
тизм). Більшість Д. п. відклада¬ 
ють яйця, деякі — живородні. 
Розвиток складний, з метамор¬ 
фозом і зміною хазяїв. Відомо бл. 
7000 видів, поширених скрізь. 
На Україні — бл. 1000 видів. 
Для людини велику небезпеку ста¬ 
новить котяча двоустка (ОрізІЇю- 
гсЬіз їеііпеиз), легенева двоустка 
(Рага§опіти5 ^езіегтапі), кров’яна 
двоустка (8сЬІ5І05ота ЬаетаІоЬі- 
шп). Великої шкоди тваринництву 
завдають печінковий присисень 
(Разсіоіа Ьераііса), ланцетовидна 
двоустка (Оісгосоеііит Іапсеаіит) 
та деякі ін. Хвороби, що їх спри¬ 
чинюють Д. п., наз. трематодо¬ 
зами. В. п. Коваль. 

ДИГЕРИ (англ. сіі§§ег5, букв.— 
копачі) — представники крайньо 
лівого крила революц. демократії 
в Англійській буржуазній револю¬ 
ції 17 століття, що виражали 
інтереси сільс. та міської бідноти. 
Ідеолог їх Дж. Уїнстенлі проголо¬ 
сив ідеал «вільної республіки*, в 
якій не буде експлуатації людини 
людиною, існуватимуть колективна 
власність і колективна праця. Д. 
виступили проти приватної влас¬ 
ності на землю. В 1649 Д. зробили 
спробу колективної обробки пус¬ 
тищ у ряді місць. Суд. пересліду¬ 
вання й пряме насильство влади 
підірвали рух Д. (1650). 
дигЄсти (лат. сИ^езІа) — звід 
систематично зібраних і тематично 
об’єднаних уривків з творів рим¬ 
ських юристів. Видав 533 імпера¬ 
тор Юстініан І. Д.— осн. складова 
частина Корпус юріс цівіліс. 
Зміст Д. переважно становлять 
норми цивільного, а також кримі¬ 
нального й процесуального права. 
Д.— важливе джерело відомостей 
про римське право. Вони справили 
великий вплив на бурж. кодифі¬ 
кацію цивільного права в країнах 
Зх. Європи. 
ДИДАКНА (Оігіаспа) — рід дво¬ 
стулкових молюсків. Раковина 
(довж. до 5—6 см) трикутної, ок¬ 
ругло-трикутної або овальної фор¬ 
ми, дещо нерівностороння, з плос¬ 
кими радіальними ребрами. Си¬ 
фони зачаткові, синуса немає. 
В кожній стулці по 2 (іноді 1) кар¬ 
динальні зуби, бічні зуби редуко¬ 
вані. Відомо 7 видів — ендеміки 
Каспійського м. Д.— це релікт 
сарматської морської фауни (див. 
Сарматський вік і ярус), харак¬ 
терної для пд. морів минулих 
геол. епох. Викопні Д. (понад 
50 видів) відомі з пліоцену. 

. А. Л. Путь. 
ДИДАКТИКА (від грец. бібан- 
тіхо£ — повчальний) — частина 
педагогіки, яка розробляє теорію 
освіти і навчання, виховання в 
процесі навчання. Д. науково об¬ 
грунтовує зміст освіти, вивчає за¬ 
кономірності, принципи, методи й 
організаційні форми навчання. 
Термін «дидактика* застосовував¬ 
ся вже в пед. працях 17 ст. Я.-А. 
Коменський у «Великій дидактиці* 
(1657) розробив зміст освіти, ди¬ 
дактичні принципи, методи на¬ 
вчання, вперше обгрунтував клас¬ 
но-урочну систему навчання. Пи¬ 
тання Д. розробляли також 
Й.-Г.Песталоцці, Ф.-А.-В.Дістер- 
вег. В серед. 19 ст. Д. як теорія 
навчання виділилась в окрему 
частину педагогіки. 
В 2-й пол. 19 ст. в Росії цілісну 
дидактичну систему створив К. Д. 
Ушинський. Його ідеї розвинули 
М. О. Корф, І. М. Ульянов, В. П. 
Вахтеров, Т. Г. Лубенець та ін. 
Бурж. дидактичні теорії 19 ст. 
(Й.-Ф. Гербарт, В.-А. Лай, 
Е.-Л. Торндайк) відображали вимо¬ 
ги до школи й освіти, які ставили 
експлуататорські класи. 
Заг. методологічною основою рад. 
Д. є марксистсько-ленінська теорія 
пізнання, діалектичний матеріа¬ 
лізм, праці В. І. Леніна, його про¬ 
мова на III з’їзді комсомолу та нас¬ 
танови, висловлені на з’їздах учи¬ 
телів. Цінний вклад у рад. Д. внес¬ 
ли праці Н. К. Крупської, П. П. 

Блонського, С. Т. Шацького, А. П. 
Пінкевича, пізніше — Є. Я. Го- 
ланта, М. О. Данилова, Б. П. 
Єсипова, Л. В. Занкова, Д. О. 
Лордкіпанідзе, М. М. Скаткіна 
та ін.; на Україні — С. X. Чав- 
дарова, В. І. Помогайби, В. О. 
Сухомлинського, А. І. Зільбер- 
штейна та ін. Чималу роботу що¬ 
до вивчення питань теорії освіти 
і навчання проводить Педагогі¬ 
ки науково-дослідний інститут 
УРСР, а також кафедри педагогі¬ 
ки й психології пед. ін-тів та ун-тів. 
В рад. Д. посилилась розробка 
проблеми формування в учнів 
пізнавальної активності, самостій¬ 
ності, творчості, удосконалення з 
цією метою методів і орг. форм 
навчання з використанням ідей 
проблемності (див. Проблемне нав¬ 
чання). Д. пов’язана з соціологією, 
заг., соціальною і віковою психо¬ 
логією, фізіологією вищої нерво¬ 
вої діяльності, методиками викла¬ 
дання навч. предметів. Рад. Д. 
на основі мети й завдань комуні¬ 
стичного виховання і навчання 
підростаючого покоління та за¬ 
кономірностей самого процесу на¬ 
вчання розробила такі основні 
дидактичні принципи: 
науковості навчання; зв’язку на¬ 
вчання з життям; виховуючого на¬ 
вчання; розвиваючого навчання; 
свідомого засвоєння знань; міц¬ 
ного засвоєння знань; систематич¬ 
ного і послідовного навчання; до¬ 
ступності навчання; наочності нав¬ 
чання. Всі принципи Д. взаємо¬ 
зв’язані. Методи навчання в шко¬ 
лі рад. Д. розглядає як засоби 
взаємного зв’язку діяльності учи¬ 
теля і учнів, яка веде до оволодін¬ 
ня знаннями, уміннями і навич¬ 
ками, формування світогляду, роз¬ 
витку здібностей. Осн. формою 
організації навчання в серед, шко¬ 
лі є урок. 
Літ.: Занков Л. В. Дидактика и 
жизнь. М., 1968; Скаткин М. Н. Со* 
вершенствование процесса обучения. 
М., 1971; Алексюк А. М. Загальні ме¬ 
тоди навчання в школі. К., 1973; Со- 
рокин Н. А. Дидактика. М., 1974; 
Дидактика средней школьї. М., 1975; 
Махмутов М. И. Проблемное обуче- 
ние. М., 1975; Оншцук В. А. Типи, 
структура и методика урока в школе. 
К., 1976; Бабанский Ю. К. Оптими- 
зация процесса обучения. М., 1977. 

. В. О. Онищук. 
ДИДАКТЙЧНА ЛІТЕРАТУРА — 
література, яка в художній формі 
виражає наукові, філософські, 
етичні та ін. знання й ідеї. Класич¬ 
ними зразками Д. л. є твори антич¬ 
них авторів: «Труди і дні» Гесіода, 
«Георгіки» Вергілія, «Мистецтво 
поезії» Горація, «Про природу 
речей» Лукреція тощо. Дидактич¬ 
ний характер мала церк.-хри¬ 
стиянська л-ра Київської Русі 
(житія, апокрифи, повчання). 
Зразками Д. л. є деякі твори рос. 
письменників 18 ст. (сатири А. 
Кантеміра, «Лист про користь 
скла» М. Ломоносова), в укр. 
л-рі — шкільна л-ра 16—17 ст., 
сатири, байки та притчі 17— 
18 ст., вірш «Похвала астрономії» 
Г. Сковороди та ін. 
ДИДДСКАЛ (грец. бібаокаЛоб) — 
учитель у Стародавній Греції та у 
Візантії. Часто Д. називали й учи¬ 
телів у братських школах на 
Україні та греко-латинських шко¬ 
лах Рос. д-ви 17 ст. 
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ДИДОДЕКАЕДР (від грец. біс; - 
двічі і додекаедр) — многогран- 
ник, що має 24 грані (у вигляді 
трапецій), 48 ребер і 26 вершин 
(мал.); одна з 5 форм кристалів 
кубічної сингонії. Д. має три осі 
симетрії 2-го порядку, чотири осі 
3-го порядку, три площини симет¬ 
рії і центр симетрії. Форму Д. 
мають, напр., кристали піриту. 

ДИЗ... (грец. боа ..., лат. 6І5...) — 
префікс (перед голосним) в іншо¬ 
мовних словах, який означає ут¬ 
руднення, порушення, розлад, по¬ 
діл, втрату (дизартрія, дизасоціа¬ 
ція). Перед приголосним пишеться 
дис... 

ДИЗАЖІО (італ. сіізаЕЕІо)—в 
капіталістичних країнах відхи¬ 
лення біржового (ринкового) кур¬ 
су цінних паперів, фондових цін¬ 
ностей або грошових знаків у бік 
зниження від їхньої номінальної 
вартості. Протилежне — ажіо. 

ДИЗАЙН (від англ. сіе5І§п — 
проект, план, малюнок) — творча 
проектно-конструкторська діяль¬ 
ність, спрямована на вдосконален¬ 
ня предметного середовища, що ото¬ 
чує людину і створюється засобами 
пром. виробництва; те саме, що 
й художнє конструювання. Часто 
під Д. розуміють тільки одну з 
його галузей — розробку естетич¬ 
них властивостей пром. виробів, 
тобто створення су час. різновидів 
декоративно-ужиткового мистец¬ 
тва. Д., однак, розв’язує ширші 
проблеми (не тільки естетичні, а й 
екон. та соціальні). Д. був власти¬ 
вий і ранішим епохам історії куль¬ 
тури (напр., «середньовічний Д.>). 
Власне Д. як прагнення свідомо 
моделювати візуальні й функціо¬ 
нальні елементи середовища з ура¬ 
хуванням специфіки пром. вироби, 
склався лише на поч. 20 ст. 
Літ.: Глазьічев В. Л. О дизайне. М., 
1970; Цьіганкова 3. Г. У истоков ди- 
зайна. М., 1977. М. М. Соколов. 
ДИЗАРТРІЯ (від диз... і грец. 
арОрбсо — розчленовую) — роз¬ 
лад членороздільної мови. При Д. 
порушується вимовляння багатьох 
звуків, особливо приголосних. 
Спричинюється Д. ураженням дея¬ 
ких ділянок головного мозку, по¬ 
рушенням іннервації голосових 
зв’язок, язика, м’якого піднебін¬ 
ня, лицьових, дихальних м’язів, 
а також деякими вадами перифе¬ 
ричної частини артикуляційного 
апарата (заяча губа, вовча паща, 
коротка вуздечка язика, відсут¬ 
ність зубів тощо). Лі куван- 
н я спрямоване на усунення осн. 
причини Д.; заняття з логопедом 
(див. Логопедія). 

ДЙЗЕЛЬ — двигун внутрішнього 
згоряння, де впорснуте дизельне 
паливо займається від високої 
температури повітря, стиснутого 
поршнем. Названий за ім’ям нім. 
інж. і винахідника Р. Дізеля. Роз¬ 
різняють Д. (мал.) дво- і чотири¬ 
тактні; з об’ємним і плівковим 
сумішоутворенням; з нерозділеною 
і розділеною камерою згоряння 
(передкамерні, вихорокамерні, по- 
вітрянокамерні та ін.). У Д. 
з нерозділеною камерою згоряння 
паливо впорскується безпосеред¬ 
ньо в циліндр, де рівномірно роз¬ 
пилюється. У Д. з розділеною ка¬ 

мерою згоряння на сумішоутво¬ 
рення впливають завихрювання 
повітря, що виникають внаслідок 
особливостей конструкції. Питома 
витрата палива найдосконаліших 
Д. бл. 190 г/кВт год, ккд 0,42— 
0,44, ступінь стиску повітря 15— 
20. Потужність Д. досягає ЗО 000 
кВт, підвищують її наддувом. Д. 
використовують на транспорті, в 
енергетиці (див. Дизельна електро¬ 
станція) тощо. В. О. Христич. 

Дванадцятициліндровий чотиритакт¬ 
ний дизель. 

ДЙЗЕЛЬ-ЕЛ ЕКТРОХІД — мор- 
ське або річкове самохідне судно, 
де електричним генераторам, що 
живлять гребні електродвигуни, 
надають руху дизелі. Див. також 
Електрохід. 
ДЙЗЕЛЬНА ЕЛЕКТРОСТАН¬ 
ЦІЯ—теплова електростанція, де 
рух електричному генераторові 
надає дизель. Розрізняють Д. е. 
стаціонарні й пересувні. На ста¬ 
ціонарних Д. е. встановлюють чо¬ 
тири- або (рідше) двотактні дизе¬ 
лі. Споруджують такі електростан¬ 
ції в місцях, віддалених від ліній 
електропередачі, і в районах з об¬ 
меженими джерелами водопоста¬ 
чання. Пересувні Д. е. (на автомоб. 
причепах або залізнич. платфор¬ 
мах) обладнують швидкохідними 
дизелями. Такі електростанції 
використовують у геологорозвіду¬ 
вальних експедиціях, на будів¬ 
ництві з-ць, лісозаготівлях тощо. 
Д. е. відзначаються високою еко¬ 
номічністю, надійністю в експлуа¬ 
тації. їхнім недоліком є порівняно 
невеликий моторесурс (час експ¬ 
луатації до капітального ре¬ 
монту). 
ДИЗЕЛЬНЕ ПАЛИВО — рідке 
нафтове паливо, яке використо¬ 
вують у дизелях. У швидкохідних 
дизелях як Д. п. служать продукти 
прямої перегонки нафти (газойль, 
солярове масло або суміш соляро¬ 
вого масла з гасом), а в тихохідних 
дизелях — важкі фракції або за¬ 
лишкові нафтопродукти. Осн. по¬ 
казником самозаймання Д. п. є 
т. з. цетанове число, яке для пали¬ 
ва, використовуваного в швидко¬ 
хідних дизелях, дорівнює 40—45. 
Д. п. характеризується також 
в'язкістю й т-рою застигання. 
Відповідно до цих показників роз¬ 
різняють кілька сортів Д. п.— 
арктичне, зимове, літнє, спеці¬ 
альне. 
ДЙЗЕЛЬ-ПбїЗД — залізничний 
рухомий склад з моторними ваго¬ 
нами, обладнаними тяговими дви¬ 
гунами — дизелями. Такі вагони 
(два або більше) звичайно розмі¬ 

щують на кінцях поїзда. Д.-п. 
застосовують на неелектрифіко- 
ваних дільницях приміського й 
місцевого сполучення. Див. також 
Автомотриса. 
ДЙЗЕЛ Ь-ТРОЛ ЕЙВ<53 — ван- 
тажна транспортна машина з 
електродвигунами, що живляться 
від контактного провода, й дизе¬ 
лем; різновид тролейвоза. Дизель 
Д.-т. використовують на кар’єрних 
та ін. ділянках, де недоцільно 
застосовувати контактний провід. 
ДИЗЕНТЕРГЙНА АМбБА (Епг- 
атоеЬа Ьізіоіуііса) — одноклі¬ 
тинний паразит з ряду амебопо¬ 
дібних; збудник амебної дизенте¬ 
рії (амебіазу). Д. а. одноядерна, 
дуже рухлива, розмножується 
поділом. Розрізняють тканин- 
н У форму Д. а., яка має 20—40 
мкм у діаметрі, живе в стінці 
товстих кишок і утворює в них 
глибокі виразки, і кишкову 
(7—25 мкм) — живе в порожнині 
товстих кишок. Д. а. поширена в 
тропічних країнах, в СРСР трап¬ 
ляється переважно в Серед. Азії 
і Закавказзі. 
ДИЗЕНТЕРІЯ (грец. бос^тєріа — 
розлад кишечника) — гостре ін¬ 
фекційне захворювання людини 
і тварин, головною ознакою яко¬ 
го є загальна інтоксикація та роз¬ 
лад функції нижнього відді¬ 
лу кишечника (переважно товсто¬ 
го). У людини залежно від 
збудника захворювання розрізня¬ 
ють бактеріальну Д., 
спричинювану дизентерійними па¬ 
личками (шигелами) кількох видів 
(на території СРСР найчастіше 
трапляються види палички — Зон¬ 
не та Флекснера), і а м е б н у Д., 
спричинювану дизентерійною аме¬ 
бою. Дизентерійні палички й цис¬ 
ти амеб виділяються разом з ви¬ 
порожненнями хворих у зовн. се¬ 
редовище. Зараження Д. відбува¬ 
ється, коли збудники Д. потрапля¬ 
ють на харч, продукти, у воду та 
на предмети побуту з брудних 
рук (у зв’язку з чим Д. наз. хворо¬ 
бою брудних рук) або переносять¬ 
ся туди мухами; при порушенні 
правил особистої гігієни. Сезонні 
підвищення кількості захворювань 
спричинюють мухи. Найсприйнят- 
ливіші до Д. діти, люди похилого 
віку та виснажені ін. хворобами. 
Інкубаційний період при бакте¬ 
ріальній Д.— від кількох годин 
до кількох днів. Ознаки: за¬ 
гальне нездужання, підвищення 
т-ри, головний біль часто — блю¬ 
вання. Згодом виникає сильний 
біль у нижній половині живота, 
частий стул (випорожнення стають 
рідкими, мізерними, з домішками 
слизу та прожилками крові). Ха¬ 
рактерною ознакою є неприємний 
тягучий біль у прямій кишці (те- 
незми) та відсутність полегшення 
після дефекації. Інкубаційний 
період амебної Д.— від 1 тижня 
до 3 місяців. Ознаки гострої 
форми Д.: починається розладом 
функції кишечника без явищ заг. 
інтоксикації, без т ри. Далі набу¬ 
ває хронічного перебігу з періо¬ 
дичними загостреннями, різними 
ускладненнями, які можуть спри¬ 
чиняти гарячку. Часто виникає 
анемія у зв’язку з кривавими про¬ 
носами та хронічним розладом тра¬ 
влення, викликаними виразковим 

ДИЗЕНТЕРІЯ 

Дидакна. Бісіаспа 
Ігібопоіїіез: 
1 — нога; 2 — сифони. 

Дидодекаедр. 

Дизентерійна амеба* 
Вегетативна форма 
з фагоцитованими 
еритроцитами. 
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Диканька. Пам’ятник 
жертвам фашизму. 

Дикий виноград п’яти- 
листий. Гілка з плода¬ 
ми і квітка. 

Дикобраз індійський. 

запаленням товстих кишок. Про¬ 
філактика: додержання пра¬ 
вил особистої гігієни, гігієни хар¬ 
чування, боротьба з мухами. Л і - 
кування: режим харчування, 
антимікробні засоби за призначен¬ 
ням лікаря тощо. 
Д. у тварин характеризується 
геморагічним запаленням кишеч¬ 
ника й виснажливим проносом. 
Найчастіше хворіє молодняк сви¬ 
ней (збудник — УІЬгІО 511І5) і 
овець (Сіозігісііит регГгіп^епз) 
восени та взимку. Джерело інфек¬ 
ції — хворі й перехворілі тварини 
(протягом 3—5 міс.). Зараження 
відбувається через корми, воду, 
підстілку й речі догляду, забруд¬ 
нені виділенням хворих. Збудник 
Д. довго зберігається на поверхні 
землі, тому спалахи хвороби мо¬ 
жуть повторюватися. Прихований 
період захворювання триває від 
кількох годин до 10—15 днів, по¬ 
тім настають виснажливий пронос 
з домішками крові, схуднення, і 
молодняк гине. Заходи бо¬ 
ротьби: хворих ізолюють і лі¬ 
кують антибіотиками, приміщен¬ 
ня дезинфікують, гній знезаражу¬ 
ють біотермічно. В неблагополуч- 
них щодо Д. г-вах овець вакцину¬ 
ють. Додержують гігієнічних пра¬ 
вил годівлі й утримання тварин. 
О. С. Сокол (дизентерія у людини). 

ДИЗРУПТЙВНЕ ЗАБАРВЛЕН¬ 
НЯ (від лат. сіізгиріиз — розі¬ 
рваний)— забарвлення тварин, що 
порушує уявлення про контури 
їхнього тіла внаслідок наявності 
контрастних смуг і плям. 
ДИЗ’ЮНКТЙВНІ ДИСЛОКАЦІЇ 
(від лат. сіізіипсііуиз — розділо¬ 
вий) — порушення первинного за¬ 
лягання верств гірських порід з 
розривом суцільності їх. Являють 
собою розломи, тріщини, поверх¬ 
ні сковзання, зони зі м’яття тощо 
з певним переміщенням порід по 
них. Переважна частина Д. д. по¬ 
в’язана з гороутворюючими текто¬ 
нічними рухами, проте нерідко 
вони остаточно формуються в ре¬ 
зультаті розтягання земної кори 
за певних тектонічних умов. Д. д. 
зумовлюють проникнення магми 
у верхні шари земної кори. Внаслі¬ 
док Д. д. утворюються скиди, під- 
киди, здвиги, насуви, підсуви, 
шар’яжі тощо. Див.Дислокації. 
ДИЗ’ЮНКЦІЯ (лат. сИзіипсІіо— 
роз’єднання, розрізнення) — опе¬ 
рація логіки, що відображає за¬ 
стосування сполучника «або» в 
змістових логічних висновках. 
Операцію Д. застосовують в об¬ 
числювальній техніці для створен¬ 
ня програм ЕОМ та ін. 
ДИКАНСЬКИЙ РАЙбН — у 
сх. частині Полтавської обл. УРСР. 
Утворений 1923. Пл. 0,7 тис. км2. 
Нас. 22,0 тис. чол. (1978). В райо¬ 
ні — 75 населених пунктів, під¬ 
порядкованих селищній та 9 сільс. 
Радам нар. депутатів. Центр — 
смт Диканька. Поверхня рівнинна, 
подекуди розчленована балками 
та ярами. Корисні копалини: гли¬ 
ни, піски. Річки: Ворскла (на сх. 
межі району), Вільхова Говтва 
та Середня Говтва (всі — бас. 
Дніпра). Грунти в основному чор¬ 
ноземні. Розташований у лісосте¬ 
повій зоні. Ліси (дуб, ясен, бе¬ 
рест, клен, липа, граб) займають 

З тис. га. Найбільші підприємст¬ 
ва: диканські газокомпресорна 
станція, з-д буд. кераміки, харчо¬ 
смакова ф-ка. Комбінат побуто¬ 
вого обслуговування (Диканька) 
та 2 будинки побуту. Спеціаліза¬ 
ція с. г.— землеробство зерново- 
буряківничого й тваринництво 
м’ясо-мол. напрямів. У 1977 пло¬ 
ща с.-г. угідь становила 53,9 тис. 
га, в т. ч. орні землі — 45 тис. га, 
сіножаті, вигони й пасовища — 

8.7 тис. га. Гол. культури: пшени¬ 
ця, ячмінь, овес, кукурудза, греч¬ 
ка, цукр. буряки, соняшник. У 
Д. р.— 11 колгоспів, 2 радгоспи, 
птахофабрика, райсільгосптехніка. 
Автошляхів — 125 км, у т. ч. з 
твердим покриттям — 68 км. 
У районі — 19 заг.-освітніх та муз. 
школи, ветеринарний зоотехніч¬ 
ний технікум (с. Писарівщина); 
19 лік. закладів, у т. ч. З лікарні. 
9 будинків культури, 6 клубів, 
28 кіноустановок, 20 б-к, крає¬ 
знавчий музей (Диканька). В с. 
Стасі Д. р. народилася художниця 
М. К. Башкирцева, в с. Кам’ян¬ 
ці — укр. рад. співак Я. І. Кі- 
коть. У Д. р. видається газ. «Тру¬ 
дова слава» (з 1931). М. П. Колотій. 
ДИКАНЬКА — селище міського 
типу Полтавської обл. УРСР, 
райцентр, за 29 км від Полтави. 
6.7 тис. ж. (1978). Відома з серед. 
17 ст. З кінця 17 ст.— володіння 
В. Л. Кочубея. Під час Північної 
війни 1700—21 район Д. (села Бу- 
дище, Жуки та ін.) був 1708—09 
одним з центрів боротьби проти 
швед, загарбників. У червні — 
липні 1906 в Д. та навколишніх 
селах відбувся страйк, у якому 
взяло участь понад 3 тис. трудя¬ 
щих. Рад. владу встановлено в січ¬ 
ні 1918. З 1957 — с-ще міськ. типу. 
В Д.— газокомпресорна станція, 
з-д буд. кераміки, харчосмакова 
ф-ка, пром. комбінат, райсільгосп¬ 
техніка, птахоінкубаторна стан¬ 
ція, лісництво, комбінат побуто¬ 
вого обслуговування. Заг.-освітня 
та музична школи, лікарня. Буди¬ 
нок культури, 2 б-ки, краєзнав¬ 
чий музей. Д.— один із центрів 
нар. мистецтва; розвинуті вироб¬ 
ництво плахт, килимарство і ви¬ 
шивання. Значне місце займає ви¬ 
шивання декоративних побутових 
речей — скатертин, серветок, пан¬ 
но, чоловічих та жіночих сорочок 
тощо. В 1930—60-х рр. у Д. були 
артілі худож. виробів, згодом у 
системі Сорочинського об’єднан¬ 
ня — бригада вишивальниць. В кін. 
18 — на поч. 19 ст. в Д. було спо¬ 
руджено в стилі класицизму Тро¬ 

їцьку (1780) і Миколаївську з дзві¬ 
ницею (1794; обидві — арх. М. 
Львов) церкви; палац Кочубея 
(кін. 18 ст.— 1810, архітектори М. 
Львов і Л. Руска; в інтер’єрі — 
живопис роботи укр. художників 
Марченка та П. Петрашіва; не 
зберігся), тріумфальна арка 
(20-і рр. 19 ст.). Пам’ятники: 
Т. Г. Шевченкові, М. В. Гого¬ 
лю (обидва — 1966, скульптор 
Л. Ільченко), пам’ятний знак на 
честь першого на Україні залпу 
«Катюш» (1973). У Д. жив і пи¬ 
сав свої твори укр. літописець 
С. В. Величко, бували М. В. Го¬ 
голь, композитор М. І. Глинка. 
В 1924 Д. відвідав амер. пи- 
сьменник-публіцист А.-Р. Вільямс. 
Тут народився акад. АН УРСР 
О. Н. Щербань. Д. оспівав М. В. 
Гоголь у своїх творах (збірка по¬ 
вістей «Вечори на хуторі біля 
Диканьки»). 
ДЙКАРЄВ Митрофан Олексійо¬ 
вич [псевд.— М. Крамаренко; 31.V 
(12.VI) 1854, Валуйський пов. 
Воронезької губ.— 14 (26). XI 
1899, Мінеральні Води, тепер 
Ставроп. краю] — російський і 
український етнограф. Зібрав цін¬ 
ні матеріали з життя селян Сло¬ 
бідської України й Кубані («Во¬ 
ронезький етнографічний збірник», 
1891, та ін.). Зібрані Д. матеріали 
схвально оцінив І. Франко в своїй 
передмові до «Посмертних писань 
Митрофана Дикарєва» (1903). 
ДИКЕ ПбЛЕ — територія між 
Доном, верхньою Окою та лівими 
притоками Десни й Дніпра. В 16 
ст. сюди почали переселятися укр. 
і рос. селяни, щоб позбутися зро¬ 
стаючого феод.-кріпосницького гні¬ 
ту. Освоєння Д. п. проходило сти¬ 
хійно, в умовах боротьби проти 
тур.-тат. і польс.-шляхет. загарб¬ 
ників. Назва «Дике поле» вийшла 
з ужитку в кін. 18 ст. 
ДЙКИЙ Олексій Денисович [12 
(24). II 1889, Катеринослав, те¬ 
пер Дніпропетровськ — 1.Х 1955, 
Москва] — російський рад. режи¬ 
сер і актор, нар. арт. СРСР (з 
1949). Брат М. Дикової. Любов 
до театру Д. прищепили актори 
укр. театр, труп М. Кропивниць- 
кого, О. Суходольського та ін. 
Сценічну діяльність почав 1910 
у МХТ. З 1911 працював у 1-й 
студії МХТ (згодом МХАТ-2) та 
ін. театрах Москви і Ленінграда 
(1944—52 — Малий театр, 1952— 
55 — Моск. театр ім. О. Пушкі¬ 
на). Поставив спектаклі: «Смерть 
Тарєлкіна» Сухово-Кобиліна, «Ті¬ 
ні» Салтикова-Щедріна, «Перша 
Кінна» Вс. Вишневського, «Дівча¬ 
та нашої країни» Микитенка, «Ка¬ 
линовий гай», «Фронт» (виконував 
роль Горлова) Корнійчука. Зні¬ 
мався в кіно, де створив образи 
М. Кутузова («Кутузов»), П. На- 
хімова («Адмірал Нахімов») та 
ін. Нагороджений орденами Лені¬ 
на і Трудового Червоного Прапора, 
медалями. Держ. премія СРСР, 
1946, 1947, 1949, 1950. 
ДЙКИЙ ВИНОГРАД — види де¬ 
рев’янистих ліан різних родів ро¬ 
дини виноградових. 1) Вино- 
градовник (Атреіорзіз). Ку¬ 
щі з простими лопатевими аоо роз¬ 
січеними листками і вусиками без 
розширень на кінцях. Квітки різ¬ 
ностатеві, однодомні, у волотевид. 
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них розгалужених суцвіттях. Бл. 
20 видів, пошир, у помірній і теп¬ 
лій зонах Пн. Америки й Азії. 
В СРСР — 4 дикорослі види (3 — 
на Далекому Сході і 1 — у Тад¬ 
жикистані). В УРСР у культурі 
як декоративний трапляється в и - 
ноградовник японсь¬ 
кий (А. іаропіса). 2) Дівочий ви¬ 
ноград, або дикий виноград (РагіЬ- 
епосІ55іі5), представниками якого 
є Д. в. тригострокінцевий (Р. £гі- 
сизрісіаіа) та Д. в. п’ятилистий 
(Р. яиіпдиеГоІіа), декоративні рос¬ 
лини для балконів, стін, зелених 
огорож садів та парків. 3) Дико¬ 
рослі види роду виноград (УШз). 
«ДЙКІ» — напрям у французь¬ 
кому живописі поч. 20 ст. Див. 
Фовізм. 
ДЙКІСТЬ — 1) Термін, яким Л.- 
Г. Морган позначив першу епоху в 
запропонованій ним періодизації 
історії людського суспільства. 
Ця епоха передувала варварству. 
Вона починалася з появою людини, 
характеризувалася відкриттям і 
застосуванням вогню, лука і стріл 
і закінчувалася виникненням гон¬ 
чарства. Періодизацію Моргана 
використав Ф. Енгельс у своїй пра¬ 
ці «Походження сім’ї, приватної 
власності і держави», зазначивши, 
однак, її умовність. З нагрома¬ 
дженням нових етногр. і археол. 
даних у неї внесено суттєві зміни. 
Рад. вчені користуються періоди¬ 
зацією історії первісного суспіль¬ 
ства, розробленою на основі праць 
Ф. Енгельса і В. І. Леніна (див. 
Первіснообщинний лад). У су час. 
археол. періодизації Д. відповіда¬ 
ють палеоліт і мезоліт. 2) Пере¬ 
носно — крайній ступінь не¬ 
культурності. 
ДИКОБРАЗ (Нузігіх) — рід гри¬ 
зунів родини дикобразових. Ті¬ 
ло (довж. до 90 см) зверху вкрите 
твердими строкатими голками 
довж. до ЗО см, голова, боки і че¬ 
рево — жорсткою темно-бурою ще¬ 
тиною. Бл. 6 видів, поширених у 
Серед, і Пд. Азії, Африці, Пд. 
Європі. В СРСР (Закавказзі, Се¬ 
ред. Азії та Казахстані) — 1 вид: 
Д. індійський (Н. іпсііса), 
довж. тіла 70—90 см, маса до 15 кг. 
Живе в норах. Активний вночі. 
Живиться рослинною їжею. Раз 
на рік, навесні, самка народжує 
2—5 малят. Тривалість життя — 
бл. 20 років. М’ясо їстівне. Д. мо¬ 
же бути носієм збудників кліщо¬ 
вого поворотного тифу. Викопні 
рештки відомі з олігоценових від¬ 
кладів Європи. 

К. А. Татаринов. 

ДЙКОВА (Дика) Марія Денисів¬ 
на (13.ХІ 1879, Сімферополь — 
26.11 1974, Москва) — українська 
рад. актриса, засл. арт. УРСР 
(з 1943). Сестра О. Д. Дикого. 
Сценічну діяльність почала 1894 
в трупі Г. Деркача, працювала в 
трупі О. Суходольського (1898— 
1918), в театрах Києва, Полтави, 
1935—42 — в Харків, укр. драм, 
театрі ім. Т. Шевченка. Ролі: 
Маруся («Маруся Богуславка» 
Старицького), Олена («Глитай, 
або ж Павук» Кропивницького), 
Фенька («Республіка на колесах» 
Мамонтова), Христина Архипівна 
(«Платон Кречет» Корнійчука), 
Тетяна («Розлом» Лавреньова). 

ДИКРОЦЕЛЮЗ — гельмінтозна 
хвороба свійських і диких тварин 
(зрідка людини). Збудник — тре¬ 
матоди Оісгосоеііит Іапсеаіит, 
має плоске, загострене з кінців ті¬ 
ло завдовжки 5—15 мм; поширений 
майже повсюди. Розвивається гель¬ 
мінт з участю проміжних живите¬ 
лів — сухопутних молюсків і до¬ 
даткових — мурашок, проковтую¬ 
чи яких, тварини заражуються Д. 
Паразитує в жовчних шляхах пе¬ 
чінки й жовчному міхурі, спричи¬ 
няючи запалення їх. Тварини худ¬ 
нуть, знижують продуктивність і 
нерідко гинуть. Заходи бо¬ 
ротьби: лікування антигель- 
мінтиками, знищування молюсків 
і мурашок агротех. способами (пе¬ 
реорювання пасовищ і засівання 
їх культурними травами) тощо. 

О. О. Шевцов. 
ДИКТАТОР (лат. сіісіаіог, від 
сіісіо — диктую, наказую) — 1) В 
сучас. експлуататорській держа¬ 
ві — особа, що має необмежену 
владу і здійснює одноособове 
управління. 2) В Стародавньому 
Римі в період Республіки (5—1-а 
пол. 1 ст. до н. е.) — особа з необ¬ 
меженими держ. і військ, повно¬ 
важеннями, яку призначав консул 
за рішенням сенату у виняткових 
обставинах строком до 6 місяців. 
У 1 ст. до н. е. відома й без¬ 
строкова диктатура, напр., Сулли, 
Цезаря та ін. 3) П е р е н о с н о — 
особа, яка диктує, нав’язує свою 
волю іншим. 
ДИКТАТУРА (лат. бісіаіига — 
необмежена влада) — 1) Д. кла¬ 
су — політичне й екон. панування 
класу, що полягає в здійсненні 
контролю в усіх сферах суспіль¬ 
ного життя, підкоренні своїй волі 
суспільства, подоланні опору кла- 
сів-антагоністів. Здійснення такої 
Д. забезпечується функціонуван¬ 
ням системи політ, і сусп. орг-цій, 
установ пануючого класу (меха¬ 
нізму Д.). Осн. політ, силою цієї 
системи є держава. Зміст Д. за¬ 
лежить від волг класу, що здійс¬ 
нює екон. і політ, панування в да¬ 
ному суспільстві (Д. рабовласни¬ 
ків, Д. феодалів, Д. буржуазії, 
диктатура пролетаріату) і ви¬ 
значає завдання, мету і методи 
Д. 2) Режим політичний експлуа¬ 
таторської держави, що характери¬ 
зується концентрацією влади в ру¬ 
ках однієї чи кількох осіб (див. 
Авторитаризм, Хунта тощо), не¬ 
обмеженістю і безконтрольністю 
влади, яка широко використовує 
методи насильства і терору. 3) В 
Старод. Римі — повноваження, 
влада або час панування диктато¬ 
ра, який володів усією повнотою 
влади. м. Ф. Орзих. 

ДИ КТАТУ РА П РОЛ ЕТАРІА- 
ТУ — політичне панування робіт¬ 
ничого класу в перехідний період 
від капіталізму до соціалізму, яке 
знаходить свій вияв у держ. ке¬ 
рівництві суспільством з ооку ро- 
бітн. класу. Розроблена К. Марк¬ 
сом і Ф. Енгельсом і розвинута 
далі В. І. Леніним ідея Д. п.— го¬ 
ловне у вченні марксизму-ленініз¬ 
му про революц. перехід людства 
від капіталізму до соціалізму. Д. 
п. історично неминуча, необхідна, 
оскільки завдання пролетаріату 
в соціалістичній революції не 
обмежуються взяттям влади, зла¬ 

мом бурж. держ. машини. Осн. 
завданням Д. п. є утримання 
нової держ. влади, зміцнення її, 
придушення опору повалених ек¬ 
сплуататорських класів, органі¬ 
зація оборони країни, побудова 
соціалістичного суспільства. Д. п. 
встановлюється в результаті пе¬ 
ремоги пролет. революції, висту¬ 
пає її знаряддям, є продовженням 
класової боротьби в нових істор. 
умовах і формах. «Диктатура про¬ 
летаріату — це класова боротьба 
пролетаріату, що переміг і взяв у 
свої руки політичну владу, проти 
буржуазії, яка переможена, але 
не знищена, не зникла, не переста¬ 
ла чинити опір, проти буржуазії, 
яка посилила свій опір» (Ленін В. І. 
Повне зібр. тв., т. 38, с. 364— 
365). У процесі боротьби проти 
експлуататорів, що чинять опір, 
робітн. клас вдається до різнома¬ 
нітних засобів політ., воєнного, 
адм. та екон. примусу залежно 
від конкретних істор. умов, від 
масштабів, ступеня і форм опору 
повалених експлуататорських кла¬ 
сів. Однак насильство не вичерпує 
завдань Д. п. Вона організовує 
трудящих на боротьбу за ліквіда¬ 
цію експлуатації людини людиною, 
на будівництво соціалістичного су¬ 
спільства. «Не в одному насильстві 
суть пролетарської диктатури, і не 
головним чином в насильстві. Го¬ 
ловна суть її в організованості й 
дисциплінованості передового за¬ 
гону трудящих, їх авангарду, 
їх єдиного керівника, проле¬ 
таріату. Його мета — створити 
соціалізм, знищити поділ суспіль¬ 
ства на класи, зробити всіх членів 
суспільства трудящими, відняти 
грунт у будь-якої експлуатації 
людини людиною» (там же, с. 373). 
Після виконання завдань приду¬ 
шення опору повалених експлуа¬ 
таторських класів, ліквідації ек¬ 
сплуатації людини людиною, побу¬ 
дови соціалізму Д. п. перестає 
бути необхідною. Сама ж д-ва 
Д. п. в процесі соціалістичних 
перетворень поступово перетворю¬ 
ється на загальнонар. соціалістич¬ 
ну державу. 
Пануючий робітн. клас може здійс¬ 
нити свою лінію лише тоді, коли 
він спирається на широку підтрим¬ 
ку трудящого селянства, всіх не- 
пролет. трудящих мас. Соціально- 
класовою основою, вищим прин¬ 
ципом Д. п. є союз робітничого 
класу і селянства при керівній 
ролі робітн. класу. Д. п. є особли¬ 
вою формою класового союзу між 
пролетаріатом, авангардом тру¬ 
дящих, і численними непролетар- 
ськими верствами трудящих (див. 
там же, с. 365). Рамки, широта 
соціальної бази цього союзу в різ¬ 
них країнах, що стали на шлях 
соціалістичних перетворень, мо¬ 
жуть бути різними. Залежно від 
конкретних істор. умов у тих чи 
ін. країнах Д. п. має певну держ. 
орму. Першою істор. формою 
. п. була Паризька комуна 1871. 

В СРСР Д. п. виступала у формі 
Рад. «Радянська влада,— підкрес¬ 
лював В. І. Ленін,— є не що інше, 
як організаційна форма диктатури 
пролетаріату, диктатури передового 
класу, який піднімає до нового де; 
мократизму, до самостійної участі 
в управлінні державою десятки і 

ДИКТАТУРА 
ПРОЛЕТАРІАТУ 

О. Д. Дикий. 

М. Д. Дикова. 
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В. Димитров-Майсто- 
ра. Селянська дівчина. 
Близько 1936. Націо¬ 
нальна художня гале¬ 
рея в Софії. 

Диктофон. 

Дилатометрія. 
Схема кварцового ди¬ 
латометра: 1 — тримач 
зразка; 2 — нагрівник 
або холодильник; 3 — 
зразок; 4 — кварцовий 
стрижень; 5 — важіль- 
стрілка; 6 — шкала. 

десятки мільйонів трудящих і 
експлуатованих, які на своєму до¬ 
свіді учаться бачити в дисциплі¬ 
нованому і свідомому авангарді 
пролетаріату свого найнадійнішо¬ 
го вождя* (там же, т. 36, с. 184). 
В ряді країн Європи і Азії Д. п. 
було встановлено у формі народної 
демократії. 
Д. п. є новим типом демократії — 
соціалістичної демократії, де¬ 
мократії для більшості населення. 
Керівною і спрямовуючою силою 
в політ, системі Д. п. є марксист¬ 
сько-ленінська партія, яка здійс¬ 
нює свою політику через парт., 
держ., профспілкові, молодіжні 
та ін. орг-ції трудящих. 
Літ.: Маркс К., Знгельс Ф., Ленин 
В. И. О диктатуре пролетариата. М., 
1978; КПСС в резолюциях и решениях 
сьездов, конференций и пленумов 
ЦК, т. 1 —10. М., 1970-72; Програма 
Комуністичної партії Радянського Со¬ 
юзу. К., 1977; Матеріали XXV з’їзду 
КПРС. К., 1977; Програмні докумен¬ 
ти боротьби за мир, демократію і со¬ 
ціалізм. К., 1961; Міжнародна нара¬ 
да комуністичних і робітничих пар¬ 
тій. Документи і матеріали. К., 
1969. В. І. Куценко. 

ДИ КТІОКАУЛ ЬбЗ — гельмінтоз¬ 
на хвороба переважно молод¬ 
няка травоїдних. Збудники — не¬ 
матоди роду Оісіуосаиіиз. Пара¬ 
зит у бронхах хворих тварин від¬ 
кладає яйця, що разом з мокрота¬ 
ми потрапляють у рот і заковту¬ 
ються. В кишечнику з них вихо¬ 
дять личинки, які виводяться на¬ 
зовні. Тварини заражуються, про¬ 
ковтуючи їх з травою або водою. 
З кишечника личинки по судинах 
проникають у легені. Хворі твари¬ 
ни кашляють, тяжко дихають, впа¬ 
дають у коматозний стан і часто 
гинуть. Заходи боротьби: 
внутрішньотрахеальна ін’єкція 
розчину йоду та ін. ліків, інгаля¬ 
ційна дегельмінтизація, ізольоване 
вирощування молодняка, зміна 
випасів, виявлення заражених 
тварин тощо. о. О. Шевцов. 

ДИКТОФбН (від лат. бісіо — 
диктую і грец. фсоуц — звук, го¬ 
лос, мова) — спеціалізований маг¬ 
нітофон для автоматичного запи¬ 
сування й відтворювання людської 
мови. Найпоширеніші Д. (мал.) 
з магн. записом. Осн. частинами 
такого Д. є: механізм переміщу¬ 
вання звуконосія (магн. стрічки, 
дроту, диска тощо), магн. голов¬ 
ки, підсилювач запису й відтво¬ 
рення звуку, блок електроживлен¬ 
ня. На відміну від звичайного маг¬ 
нітофона у Д. звук можна від¬ 
творювати на зниженій швидкості, 
зручній для машинопису або за¬ 
писування від руки. Розрізняють 
Д. стаціонарні й портативні. Д. 
застосовують замість стенографу¬ 
вання, для записування лекцій, 
виступів, телефонних розмов, ра¬ 
діопередач тощо. 
ДИКУШИН Володимир Іванович 
[26. VII (8. VIII) 1902, Самара, 
тепер м. Куйбишев — 12.1 1979, 
Москва] — радянський вчений у га¬ 
лузі машинобудування, академік 
АН СРСР (з 1953), Герой Соціалі¬ 
стичної Праці (1969). Закінчив 
(1928) Моск. вище тех. уч-ще ім. 
М. Е. Баумана. З 1933 працював в 
Експериментальному н.-д. ін-ті 
металорізальних верстатів. Під ке¬ 
рівництвом Д. розроблено систему 

агрегатування верстатів для об¬ 
робки тіл обертання в автом. лі¬ 
ніях. Нагороджений 3 орденами 
Леніна, ін. орденами, медалями. 
Держ. премія СРСР, 1941, 1951. 
ДЙКЦІЯ (лат. сНсііо — вимова) — 
чітка та ясна манера вимовляння 
слів, складів і звуків. Д.— один 
з найважливіших елементів мовної 
культури. Особливе значення має 
виразна Д. для акторів, читців, 
співаків, лекторів, пропагандистів. 
Досконала Д. досягається системою 
відповідних вправ, що виробляють 
чисту вимову, правильну артику¬ 
ляцію. 
ДИЛАТОМЕТРІЯ (від лат. сіі- 
Іаіо — розширюю і ірец. рег¬ 
ресі) — вимірюю) — розділ фізи¬ 
ки, в якому вивчають залежність 
зміни розмірів тіла під дією зов¬ 
нішніх умов (т-ри, тиску, електр. 
і магнітних полів, іонізуючого 
випромінювання тощо). Прилади, 
які застосовують у Д., наз. дила¬ 
тометрами. Найпростіший 
дилатометр у формі кварцового 
стрижня (мал.) дає змогу визначи¬ 
ти зміну довжини зразка за вели¬ 
чиною відхилення кінця стрілки- 
важеля. Методи Д. широко засто¬ 
совують при вивченні властивостей 
речовин у фізиці й матеріало¬ 
знавстві. 
ДИЛЕМА (грец. біХтіРР^, від 
біб — двічі і Хцрра — засновок)— 
1) Особливий вид умовиводу з 
умовними та розділювальними за¬ 
сновками. Розрізняють конструк¬ 
тивну Д. (ствердна форма) й де¬ 
структивну Д. (заперечна форма), 
кожна з яких може бути простою 
і складною. В заг. записі складна 
конструктивна Д. має вигляд: 
«якщо А, то В; якщо С, то Д; А 
або С; отже В або Д*. 2) Пере¬ 
носно — необхідність вибору між 
двома можливостями. 
ДИЛЕТАНТСТВО (від Італ. бі- 
ІеПапІе — аматор, дилетант) — 
захоплення якоюсь галуззю науки 
або мистецтва без спеціальної під¬ 
готовки, при поверховому знайом¬ 
стві з предметом; аматорство. 

ДИЛ(ЗГІЯ (від грец. біб — дві¬ 
чі і Хбуоб — слово) — 1) У давньо 
грецькому театрі драма на два ак¬ 
ти. 2) Два композиційно самостій¬ 
ні твори (переважно романи, п’єси), 
пов’язані між собою єдиним заду¬ 
мом, спільністю персонажів і сю¬ 
жету. Напр., комедії І. Карпенка- 
Карого «Суєта* і «Житейське мо¬ 
ре*; романи О. Гончара «Таврія* 
і «Перекоп*. 
ДИМ — одиниця оподаткування в 
Давній Русі й пізніше, в 14—18 ст., 
на Україні. Д. ототожнювався з 
одним г-вом (будинок, двір). 
Податок, що збирали з Д., нази¬ 
вали подимним. 
ДИМ — аеро дисперсна система, 
що складається з дрібних (розмі¬ 
ром 0,1—10 мкм) твердих частинок, 
завислих у повітрі або інших газах. 
За походженням Д. буває природ¬ 
ним (від лісових пожеж, вивер¬ 
ження вулканів тощо) та антропо¬ 
генним (Д. від спалювання й піро- 
лізу органічної сировини, хім. 
реакцій виробничих процесів, Д. 
для воєнного маскування і сигна¬ 
лізації, інсектицидні Д. для бо¬ 
ротьби з шкідниками с. г. та ін.). 
Д. є найбільшим забрудником ат¬ 

мосферного повітря. Частинки Д. 
стають центрами конденсації ат¬ 
мосферної вологи, тому в населе¬ 
них місцях з задимленим повіт¬ 
рям часто бувають тумани. Шкід¬ 
ливі компоненти Д. можуть спри¬ 
чинити несприятливі зміни в орга¬ 
нах дихання і навіть у всьому ор¬ 
ганізмі (загальнотоксичні, мута¬ 
генні, тератогенні тощо). В СРСР 
створено широку мережу заходів 
боротьби з Д., ефективність яких 
оцінюється за встановленою в на¬ 
шій країні гранично допустимою 
концентрацією (ГДК) шкідливих 
речовин в атмосферному повітрі. 
Постановою Ради Міністрів СРСР 
від 29 травня 1949 р. заборонено 
введення в експлуатацію об’єктів 
пром. підприємств, що можуть 
стати джерелом забруднення ат¬ 
мосферного повітря, якщо вони 
не обладнані агрегатами для очи¬ 
щення пром. викидів. 

Н. Я. Янишева. 
ДИМЕДРОЛ — лікарський препа¬ 
рат з групи антигістамінних засо¬ 
бів. Має й снотворну дію. Засто¬ 
совується при алергічних хворо¬ 
бах та при деяких захворюваннях 
центр, нервової системи. 
ДЙМЕР — селище міського типу 
Вишгородського р-ну Київської 
обл. УРСР, за 40 км від Києва. 
6,6 тис. ж. (1978). Виник 1582. 
В 1625 у Д. спалахнуло повстання 
проти феод, і нац.-реліг. гніту, 
яке жорстоко придушила шляхта. 
Визволений під час війни 1648— 
54 від польс.-шляхет. загарбників, 
Д. став адм. центром Київського 
полку. В 1651 польс.-шляхет. вій¬ 
сько, незважаючи на впертий опір, 
захопило і зруйнувало місто. На 
поч. 1665 Д. визволили учасники 
нар. повстання під проводом Деци- 
ка. За Андрусівським перемир'ям 
1667 місто опинилося під владою 
Польщі. Димерці брали участь у 
Палія повстанні 1702—04. Після 
2-го поділу Польщі (1793) у складі 
Правобережної України возз’єд¬ 
нано з Росією. Рад. владу в Д. 
встановлено в лютому 1918. Під 
час Великої Вітчизн. війни в пе¬ 
ріод тимчасової нім.-фашист, 
окупації Д. (25. VIII 1941—4.XI 
1943) в районі села діяли парти¬ 
зан. загони. З 1957 Д.— с-ще міськ. 
типу. 
У селищі з-ди: електромонтажних 
конструкцій, експериментально- 
мех. і молочний; пром. комбінат, 
лісгоспзаг, виробниче відділення 
райсільгосптехніки, комбінати по¬ 
бутового обслуговування та кому¬ 
нальних підприємств. Три заг.- 
освітні та музична школи, лікар¬ 
ня, поліклініка. Будинок куль¬ 
тури, 2 б-ки. У Д. народився іс¬ 
торик, архівіст і палеограф І. М. 
Каманін. 
ДИМ ЕТИЛФОРМ АМІД, форміл- 
диметиламін, (СН3)2МСНО — без- 
барвна рухлива рідина; густ. 
(25° С) 944,5 кг/м3, — 61° С, 
ІкИП 153° С. Д. змішується з водою 
і багатьма органічними розчинни¬ 
ками. Застосовують як розчинник 
у вироби, поліакрилонітрильного 
волокна (нітрон, орлон), для ви¬ 
ділення ацетилену з газових су¬ 
мішей, розчинення барвників при 
фарбуванні паперу, шкіри, дере¬ 
вини, віскози, у вироби, вибухо¬ 
вих речовин. 
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ДИМЙТРІЙ РОСТОВСЬКИЙ 
(1651—1709) — український і ро¬ 
сійський письменник, церковний і 
культурний діяч. Див. Туптало 
Данило Савич. 

ДИМЙТРОВ Георгій Михайло¬ 
вич [18(30).VI 1882, с. Ковачевці 
Перницького округу, Болгарія — 
2.VII 1949, Барвиха, побл. Москви; 
похований у спец, мавзолеї в Со¬ 
фії] — діяч болгарського і між- 
нар. комуністичного і робітн. руху. 
Н. в сім ’ї ремісника. За фахом — 
робітник-друкар. З 1902 — член 
Болг. робітн. с.-д. партії (БРСДП), 
з 1903 — очолюваної Д. Благоєвим 
революц. БРСДП [тісних соціаліс¬ 
тів, тісняків (т. с.)]. У 1909—23 — 
секретар революц. Загально-робітн. 
синдикальної спілки. З 1909 — 
член ЦК БРСДП (т. с.) [з 1919 — 
Болг. компартія; БКП (т. с.)]. 
У 1913—23 — депутат парламен¬ 
ту. За революц. діяльність не раз 
зазнавав переслідувань. В 1921 — 
учасник III конгресу Комінтерну й 
І конгресу Профінтерну, зустрічав¬ 
ся з В. І. Леніним; член Виконко¬ 
му Комінтерну (ВККІ), Центр, 
ради Профінтерну. Один з керів¬ 
ників Вересневого антифашист¬ 
ського повстання 1923. Заочно за¬ 
суджений до страти, Д. змушений 
був емігрувати. В еміграції вів 
роботу по згуртуванню комуніс¬ 
тичного і робітнич. руху [член 
закорд. бюро БКП (т. с.), секретар 
Балканської комуністичної фе¬ 
дерації]. В 1933 заарештований у 
Берліні у зв’язку з провокацій¬ 
ним підпалом фашистами рейхста¬ 
гу. На Лейпцігському процесі 
1933 викрив злочинну суть фашиз¬ 
му, закликав трудящих світу до 
згуртування рядів у боротьбі про¬ 
ти нього. Могутній рух протесту 
в усьому світі, явна неспромож¬ 
ність обвинувачень змусили фашис¬ 
тів звільнити Д. Рад. Союз на¬ 
дав йому громадянство, й 27.11 
1934 він прибув до СРСР. У 1935— 
43 — ген. секретар ВККІ. В 1937— 
45 — депутат Верх. Ради СРСР. 
У роки 2-ї світової війни — орга¬ 
нізатор нац.-визв. боротьби болг. 
народу проти фашист, загарбни¬ 
ків, керівник Вітчизняного фрон¬ 
ту Болгарії. 6.XI 1945 Д. повер¬ 
нувся на батьківщину. З 1946 — 
голова Ради Міністрів, з 1948 — 
ген. секретар БКП. В НРБ встанов¬ 
лено орден Георгія Димитрова, його 
ім’ям названо м. Димитровград. 
Ім’я Д. носить комсомол Болгарії, 
встановлено Димитровські премії 
за досягнення в галузі науки, тех¬ 
ніки, л-ри і мистецтва. В Софії 
створено будинок-музей Димитро¬ 
ва. В УРСР на честь Д. названо 
місто Димитров (Донецька обл.), 
смт Димитрове (Кіровоград, обл.) 
та ін. Нагороджений орденом Ле¬ 
ніна (1945). 
Те.: Оьчинения, т. 1 — 14. София, 
1951—55; Избрани произведения, 
т. 1—8. София, 1972; Укр. перекл. 
— Народний фронт. К., 1972; Рос. 
перекл.— Избранньїе произведе¬ 
ния, т. 1—2. М., 1957. 

Літ.' Сохань П. С. Пламенньїй рево- 
люционер. К., 1969; Георгий Димит¬ 
ров Пер. с болг. М., 1973. 

П. С. Сохань. 
ДИМИТРбВ Стан ке (Стефан; 
псевд.— Марек; 5.II 1889, м. Дуп- 
ниця, тепер м. Станке Димитров — 

26. VIII 1944, Брянськ) — діяч бол¬ 
гарського робітн. руху. З 1904 — 
член Болг. робітн. с.-д. партії 
(тісних соціалістів). З 1922 — сек¬ 
ретар окружного к-ту Болг. ком¬ 
партії (тісних соціалістів) у м. Дуп- 
ниці, депутат Нац. зборів. Брав 
участь у підготовці Вересневого 
антифашистського повстання 
1923. В 1925 емігрував до СРСР, 
вступив у ВКП(б). З 1932 працю¬ 
вав у Болг. секторі ВККІ. В 1935— 
37 перебував нелегально в Болга¬ 
рії, 1936—37 — секретар ЦК БКП 
(т. с.). Під час 2-ї світової війни — 
один з організаторів збройної бо¬ 
ротьби болг. народу проти монар- 
хо-фашизму. Загинув в авіаката¬ 
строфі. Нагороджений орденом 
Леніна (1945). 

ДИМЙТРОВ (1937—57 — Новий 
Донбас, до 1972 — Новоекономіч- 
не) — місто Донец. обл. УРСР, 
підпорядковане Красноармійській 
міськраді, за 16 км від залізничної 
ст. Красноармійськ. 59 тис. ж. 
(1978). Засн. 1911 в зв’язку з 
будівництвом тут рудника Ново- 
економічного. Рад. владу встанов¬ 
лено в кін. 1917. З 1965 Д.— місто. 
Перейменоване на честь діяча болг. 
і міжнар. комуністичного і робітн. 
руху Г. М. Димитрова. У Д.— 
виробниче об’єднання «Красноар- 
мійськвугілля», в т. ч. три шахти, 
центр, збагачувальна ф-ка тощо, 
три будинки побуту. 12 заг.-освіт- 
ніх, 2 муз. школи, 3 профес.-тех. 
уч-ща, 4 лік. заклади, в т. ч. 2 лі¬ 
карні. Палац культури, Палац 
спорту, 2 клуби, кінотеатр, 35 
бібліотек. У місті 1925—65 на 
шахті ЇМ® 5/6 працював новатор в 
організації праці на вугільних шах¬ 
тах двічі Герой Соціалістичної 
Праці І. І. Бридько. 

ДИМИТРОВГРАД — місто в Бол¬ 
гарії, на р. Мариці. 45,2 тис. ж. 
(1977). Важливий трансп. вузол. 
Один з центрів Зх.-Марицького 
буровугільного басейну. Гол. га¬ 
лузі пром-сті: хім. (азотні, фос¬ 
форні та ін. добрива), буд. мате¬ 
ріалів. З допомогою СРСР збудо¬ 
вано хім. комбінат, цементний і 
шиферний з-ди, кілька великих 
ТЕЦ. Підприємства харч, пром-сті. 
Музей соціалістичного будівницт¬ 
ва. Д. утворений 1947, названий 
на честь Г. Димитрова. 

ДИМИТРОВГРАД (до 1972 — 
Мелекес) — місто обласного під¬ 
порядкування Ульян. обл. РРФСР. 
Пристань на Куйбишевському во¬ 
досховищі. Залізнична станція. 
106 тис. ж. (1979). З-ди: хім. маши¬ 
нобудування та автоагрегатний; 
льонокомбінат, комбінат тех. су¬ 
кон, ф-ки — панчішно-шкарпетко¬ 
ва, нетканих матеріалів. Розвинута 
харч, пром-сть. Н.-д. ін-т атомних 
реакторів. Ф-т легкої пром-сті 
Ульяновського політех. ін-ту, 
маш.-буд., механіко-технологічний 
та с.-г. технікуми, муз. училище. 
Утворений 1919. Перейменований 
на честь Г. Димитрова. 

ДИМЙТРОВЕ—селище місько¬ 
го типу Кіровогр. обл. УРСР, під¬ 
порядковане Олександрійській 
міськраді, за 18 км від залізнич¬ 
ної ст. Олександрія. 8,4 тис. ж. 
(1978). Видобування бурого вугіл¬ 
ля (Верболозівський вуг. розріз), 

брикетна ф-ка, з-д гірського воску, 
ТЕЦ, комбінат побутового обслу¬ 
говування. 4 заг.-освітні та музич¬ 
на школи, профес.-тех. уч-ще; 
лікарня, поліклініка. Будинок 
культури, клуб, 2 б-ки. Виникло 
1947 у зв’язку з освоєнням Семе- 
нівсько-Головківського буровугіль- 
ного родовища, з 1950 має сучас¬ 
ну назву (на честь Г. Димитрова). 
ДИ М ЙТРОВ-М АЙСТОРА Вла 
димир (1.ІІ 1882, с. Фролош, Кю- 
стендильський округ — 29.IX 1960, 
Софія) — болгарський живопи¬ 
сець, нар. художник НРБ (з 1952). 
Член Болг. компартії з 1946. В 
1903—10 навчався в Держ. рису¬ 
вальному уч-щі в Софії у І. Мирк- 
вички. Малював картини на теми 
болг. життя. Твори: «Наречена» 
(1935), «Селянська дівчина» (бл. 
1936), «Сестри» (1936), «Родина» 
(1938), «Болгарська дівчина» (1952) 
та ін. 
Літ.: Колев Б. Владимир Димитров- 
Майстора. Пер. с болг. М., 1961. 

ДИ МІНСЬКИЙ Андрій Іванович 
(1829, с. Борщівці, тепер Моги- 
лів-Подільського р-ну Війн. обл.— 
14.1 1905) — український фольк¬ 
лорист і етнограф демократичного 
напряму. Член Російського геогр. 
т-ва. Зібрав численні фольклорно- 
етнографічні матеріали (зб. «Каз¬ 
ки та оповідання з Поділля», опубл. 
1928). Записані Д. пісні надруко¬ 
вано частково в збірках М. Дра- 
гоманова, П. Чубинського та ін. 
Багато праць Д. залишилося в ру¬ 
копису. О. М. Новицький. 

ДИМГНСЬКИЙ Йосип Андрійо¬ 
вич (1857 — січень 1893, містечко 
Лисянка, тепер смт Черкас, обл.)— 
український фольклорист і етно 
граф демократичного напряму. 
Син А. І. Димінського. Д. належать 
цінні фольклорно-етнографічні 
записи, які частково використали 
А. Кримський та ін. Автор віршів 
укр., рос. і польс. мовами. 
ДЙМОВ Димитр (25.VI 1909, Ло 
веч — І.ІУ 1966, Бухарест, похо¬ 
ваний у Софії) — болгарський 
письменник. Член Болг. компартії 
з 1946. Літ. діяльність почав 1938 
(роман «Поручик Бенц»). У ро¬ 
мані «Приречені душі» (1945) ви¬ 
кривав реакційну суть католицизм) 
в Іспанії періоду нац.-революц. 
війни 1936—39. У романі-епопеї 
«Тютюн» (1951; 2-а ред. 1953) 
зображено життя Болгарії ЗО—40-х 
рр., боротьбу робітників проти тю¬ 
тюнових магнатів. Автор п’єс 
«Жінки з минулим» (1959), «Вин¬ 
ний» (1961), «Перепочинок в Арко 
Іріс» (1963). 
Те.: Укр. перекл.— Перепочи¬ 
нок в Арко Іріс. К., 1972; Тютюн. К., 
1975; Рос. перек л.— Собрание со- 
чинений, т. 1 — 4. М., 1977 — 78. 
Літ.: Захаржевська В. О. Димитр Ди- 
мов. К., 1978. 

ДИМОРФАНТ, білий горіх (Ка- 
Іорапах зерІетІоЬит) — дерево ро¬ 
дини аралієвих. Росте в мішаних 
і широколистяних лісах Сх. Азії; 
в СРСР — у пд. частині Примор’я, 
на Сахаліні й Курільських о-вах. 
Неогеновий релікт. Вис. до 30 м; 
стовбур стрункий, до 0,6 м у діа¬ 
метрі. Кора на молодих гілках 
світло-сіра, на старих — темно- 
коричнева. Молоді стовбури густо 
вкриті великими плоскими шипа¬ 
ми. Крона густа. Листки 5—7-ло- 

ДИМОРФАНТ 

^ * * 

В. І. Дикушин. 

Г. М. Димитров. 

А. І. Димінський. 

Д. Димов 
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ДИМОРФІЗМ 

Диморфант. 
Частина стебла й листки 

патеві довгочерешкові. Квітки 
дрібні, білі, зібрані в кулясті су¬ 
цвіття. Плоди чорні, ягодоподібні. 
Має цінну деревину світло-жовто¬ 
го кольору з золотистим відтінком 
(«білий горіх»), що використовує¬ 
ться як буд. матеріал. З насіння 
одержують зелену фарбу. Декора¬ 
тивне світлолюбне дерево. 
ДИМОРФГЗМ (від грец. біб — 
двічі і дорфц — форма) — наяв¬ 
ність у одного виду рослин чи тва¬ 
рин двох відмінних форм, які, 
проте, живуть у тій самій місце¬ 
вості. Д.— окремий випадок полі¬ 
морфізму. Розрізняють статевий 
і екологічний Д. При статево¬ 
му Д. жіночі особини за морфо- 
фізіол. ознаками відрізняються 
від чоловічих. Так, у конопель 
квітки чоловічих особин (плоско¬ 
ні) зібрані в гіллясті, а жіночих 
(матірки) — в шишкуваті волоті. 
Достигають вони в різний час. 
Самці жука-оленя (ІІисапиз сег- 
уиз) більші за самок і мають дуже 
розвинені верхні щелепи; самки 
шовкопряда-недопарки (РогіЬеі- 
гіа сіізраг) значно більші за самців 
і інакше забарвлені. Д. може про¬ 
явитись і при зміні поколінь. 
Напр., у гідроїдів статеве поколін¬ 
ня — медузи, нестатеве — поліпи. 
З видів екологічного Д. 
найвідомішим є сезонний Д., 
при якому в одного виду організ¬ 
мів у різні пори року з’являються 
дві відмінні форми. Напр., імаго 
ізозоми безкрилої (РЬіІасЬурІега 
аріега) весняного покоління без¬ 
крилі, літнього — крилаті. Д. може 
бути зумовлений і характером жив¬ 
лення. Напр., рибоїдні і молюско- 
їдні форми м’якошкірих чере¬ 
пах роду Ашусіа мають різної бу¬ 
дови щелепи. О. П. Кришталь 

Д Й М Ш И ЦЬ Веніамін Еммануї- 
лович [н. 15 (28).IX 1910, Феодо¬ 
сія] — рад. державний і парт. діяч. 
Член КПРС з 1937. Н. в сім’ї 
службовця. В 1945 закінчив Моск. 
вище тех. училище ім. М. Е. Бау- 
мана. В 1931—50 працював на бу¬ 
дівництві металург, з-дів: Кузнець- 
кого, «Азовсталь», Криворізького, 
Магнітогорського, Запорізького. В 
1950—57 — на відповідальних по¬ 
садах у рад. органах. У 1957—59— 
гол. інженер будівництва Бхілайсь- 
кого металург, з-ду в Індії. В 
1959—62 — нач. відділу, перший 
заст. голови Держи лану СРСР, мі¬ 
ністр СРСР. З 1962 — заст. голо¬ 
ви Ради Міністрів СРСР, одночас¬ 
но 1962 — голова Держплану 
СРСР, 1962—65 — голова Раднар- 
госпу СРСР, 1965 — 76 — голо¬ 
ва Держ. к-ту Ради Міністрів 
СРСР з матеріально-тех. поста¬ 
чання. Член ЦК КПРС з 1961. Де¬ 
путат Верховної Ради СРСР 6— 
10-го скликань. Нагороджений 
6 орденами Леніна, ін. орденами, 
медалями. Держ. премія СРСР, 
1946, 1950. 
ДЙНА (від грец. ОіЗуаіиіб — сила), 
дин, буп — одиниця сили в СГС 
системі одиниць, дорівнює силі, 
яка масі 1 г надає прискорення 
1 см/с2. 1 дин = 10”* Н (див. 
Ньютон). 
ДИНАМІК (від грец. биуадіхоб — 
сильний) — поширена коротка 
назва електродинамічного гучно¬ 
мовця. 

ДИНАМІКА (від грец. боуаці- 
уіос, — сильний, біЗуаціе — си¬ 
ла) — розділ механіки, який ви¬ 
вчає рух матеріальних тіл залежно 
від прикладених до них сил. Пря¬ 
ма задача Д. полягає у визначенні 
руху за заданими силами, оберне¬ 
на — в знаходженні прикладених 
сил за відомим рухом. Звичайно 
під Д. розуміють т. з. класичну Д., 
яка вивчає рух будь-яких мате¬ 
ріальних тіл зі швидкостями, на¬ 
багато меншими за швидкість світ¬ 
ла. Залежно від властивостей об’єк¬ 
та, рух якого вивчають, Д. поділя¬ 
ють на Д. матеріальної точки, Д. 
системи матеріальних точок, Д. 
тіла змінної маси, Д. пружного і 
пластичного деформівного тіла, Д. 
рідин і газів (див. Аеродинаміка, 
Газова динаміка, Гідродинаміка). 
Осн. закони динаміки сформулю¬ 
вав І. Ньютон 1686 (див. Ньюто¬ 
на закони механіки). Рух мате¬ 
ріальних точок і систем у Д. до¬ 
сліджують за допомогою диферен¬ 
ціальних рівнянь руху, які в заг. 
випадку можна одержати на осно¬ 
ві законів Ньютона, або за допо¬ 
могою варіаційних принципів ме¬ 
ханіки. Розв’язування окремих 
задач Д. спрощується при викорис¬ 
танні заг. теорем Д., які встанов¬ 
люють залежність між характерис¬ 
тиками або мірами руху і мірами 
діяння сил. Виділяють 3 заг. тео¬ 
реми Д. 1) Теорема про зміну 
кількості руху (імпульсу)', зміна 
кількості руху матеріальної систе¬ 
ми за будь-який проміжок часу 
дорівнює сумі імпульсів усіх дію¬ 
чих на неї зовн. сил. Наслідком 
цієї теореми є теорема про рух 
центра мас системи: центр мас 
системи рухається так, ніби в 
в ньому зосереджена вся маса 
системи й до нього прикладено всі 
зовн. сили. 2) Теорема про зміну 
моменту кількості руху: похідна 
за часом від суми моментів кіль¬ 
кості руху системи відносно будь- 
якого нерухомого центра дорівнює 
сумі моментів діючих зовн. сил 
відносно цього ж центра. 3) Тео¬ 
рема про зміну кінетичної енергії 
системи: зміна кінетичної енергії 
системи при будь-якому перемі¬ 
щенні дорівнює сумі робіт усіх 
зовн. і внутр. сил на цьому перемі¬ 
щенні. 
Система, рух точок якої обмежений 
деякими умовами (в’язями), бу¬ 
де невільною. Якщо визначити 
конфігурацію такої системи за до¬ 
помогою незалежних між собою 
узагальнених координат, то при го- 
лономних (геом. і інтегровних кі¬ 
нематичних) в'язях механічних 
можна одержати Лагранжа рів¬ 
няння 1-го або 2-го роду. Коли за 
змінні взяти величини, що визна¬ 
чають стан системи (узагальнені 
координати та імпульси або їхні 
функції), можна одержати кано¬ 
нічні рівняння Д. (рівняння Га¬ 
мі льтона). При неголономних (не- 
інтегровних) в’язях для дослід¬ 
ження руху застосовують рівнян¬ 
ня Лагранжа 2-го роду з невизна- 
ченими множниками, рівняння 
Аппеля, Чаплигіна тощо. Не всі 
стани мех. системи, які відповіда¬ 
ють математично строгому розв’я¬ 
занню рівнянь Д. (внаслідок ма¬ 
лих збурень у системі, які не вра¬ 
ховуються в рівняннях руху та 

в початкових умовах), бувають 
в дійсності. Дослідженням впливу 
збурень на стан системи займається 
теорія стійкості руху, розроблена 
в заг. вигляді О. М. Ляпуновим 
та його послідовниками. Крім заг. 
методів дослідження руху, Д. роз¬ 
глядає й ряд специфічних задач: 
теорію гіроскопів, теорію мех. 
коливань тощо. 
Літ. лив. до ст. Механіка._ 

|В. А. Лазарян.| 

ДИНАМІКА в музиці — су¬ 
купність градацій гучності звучан¬ 
ня; один із засобів муз. виразнос¬ 
ті. Осн. види ступенів гучності: 
піаніссімо (ріапіззіто, рр) — ду¬ 
же тихо; піано (ріапо, р) — тихо, 
меццо піано (те22о ріапо, тр) — 
помірно тихо; меццо форте (тегго 
Іогіе, ті) — помірно голосно, фор¬ 
те (Іогіе, І) — голосно, фортіссімо 
(ІОГІІ55ІШО, II) — дуже ГОЛОСНО. 
Поступове посилення звучання — 
Крешендо (СГЄ5СЄПСІО, знак ^И), 
послаблення — димінуендо (сіі- 
шіпиепсіо, знакзгг). Різке динаміч¬ 
не виділення звуку або акорду 
позначається терміном сфорцандо 
(зіоггапсіо), різноманітними акцен¬ 
тами, словесними визначеннями. 

„ Л. 3. Мазепа. 
ДИНАМІКА МАШЙН І МЕХА¬ 
НІЗМІВ — галузь знань про рух 
машин і механізмів з урахуванням 
сил, що діють на них; розділ машин 
і механізмів теорії. Основні зада¬ 
чі Д. м. і м.: вивчення впливу 
зовн. сил, сил тяжіння, сил тертя 
та сил інерції на ланки машини 
(механізму) і встановлення спосо¬ 
бів зменшення динамічних наван¬ 
тажень, що виникають під час їх¬ 
нього руху; вивчення режимів ру¬ 
ху машин і механізмів під впливом 
сил, прикладених до їхніх ланок, 
і встановлення способів, що забез¬ 
печують потрібні режими руху. 
Розв’язуючи першу задачу, вва¬ 
жають за відомі зовн. сили й зако¬ 
ни руху ланок. У розрахунках вда¬ 
ються до методу кінетостатики 
механізмів, за яким способом по¬ 
слідовних наближень визначають 
близькі до справжніх реакції в кі¬ 
нематичних парах (з’єднанні двох 
стичних ланок, що допускає їх¬ 
ній відносний рух). Значення реак¬ 
цій використовують у подальших 
розрахунках ланок на міцність. 
При нерівномірному русі ланок 
у кінематичних парах виникають 
додаткові динамічні навантаження, 
які призводять до вібрації ланок, 
фундаментів тощо. Уникають її 
раціональним підбиранням мас 
ланок (зрівноваженням мас ме¬ 
ханізму). Розв’язуючи другу за¬ 
дачу, використовують метод зве¬ 
дення сил і мас, за яким усі сили 
і маси вважають прикладеними до 
однієї ланки — ланки зведення. 
Розв’язавши рівняння руху і виз¬ 
начивши закон руху ланки зведен¬ 
ня, вибирають оптимальне спів¬ 
відношення сил, мас і швидкостей, 
яке забезпечує належний режим 
руху машини (механізму). Якщо, 
напр., періодичні коливання швид¬ 
кості ланки зведення, зумовлені 
періодичною зміною зовн. сил, 
перевищують допустимі, в машину 
вводять додаткову деталь — ма¬ 
ховик, що зменшує амплітуду 
коливань. У разі неперіодичних 
коливань, шо виникають через 
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випадкову зміну зовн. сил, викори¬ 
стовують регулятори. Д. м. і м. 
пов’язана з опором матеріалів, 
теорією пружності, теорією ко¬ 
ливань, аналітичною механікою 
та ін. Див. також Динаміка спо¬ 
руд. 
Літ.: Кореняко А. С. Теория меха- 
низмов и машин. К., 1976. 

Г. М. Овсієнко. 

динаміка підземних вод 
— галузь гідрогеології, що вив- 
чає рух підземних вод у гір¬ 
ських породах. Неоднорідність по¬ 
рід ускладнює режим руху цих 
вод, внаслідок чого він відрізня¬ 
ється від руху, властивого відкри¬ 
тим водотокам (на поверхні Землі). 
Користуючись методами гідравлі¬ 
ки та гідромеханіки, Д. п. в. дає 
змогу визначати й прогнозувати 
швидкість руху, дебіт, зміну рів¬ 
нів і напорів підземних вод у 
різноманітних природних умовах 
та в умовах штучних водозаборів, 
гірничих виробок і гідротехніч¬ 
них спооуд. А. Є. Бабинець. 

ДИНАМІКА ракЄт, ракето дина¬ 
міка — наука про закони руху ра¬ 
кет у просторі. Теор. основи Д. р. 
закладено в кін. 19 — на поч. 
20 ст. у працях рос. вчених К. Е. 
Ціолковського, І. В. Мещерського 
та ін. Дальшого розвитку Д. р. 
набула в працях С. П. Корольова, 
Р. Ено-Пельтрі, Р. Годдарда та 
ін. Особливість руху ракети по¬ 
лягає в тому, що під час польоту 
її маса змінюється внаслідок зго¬ 
ряння ракетного палива. Для за¬ 
безпечення польоту ракети за зада¬ 
ним законом необхідно мати змогу 
змінювати в польоті швидкість 
руху її центра мас та орієнтацію 
осей у просторі. Для цього викорис¬ 
товують повітряні й газові рулі, 
допоміжні ракетні двигуни та 
ін. пристрої керування. В Д. р. 
виділяють такі розділи: створен¬ 
ня теор. основ розв’язування тра¬ 
єкторних задач; вивчення питань 
стійкості ракет, можливості ма¬ 
неврування й керованості; експе¬ 
риментальне вивчення й дослід¬ 
ження руху ракет. Рух ракети як 
пружного тіла змінної маси опису¬ 
ється рівняннями сил, що визнача¬ 
ють рух центра мас під дією зовн. 
сил; рівняннями моментів, що 
визначають обертання навколо 
центра мас під дією зовн. момен¬ 
тів, а також рівняннями пружних 
деформацій, що визначають де¬ 
формацію конструкції під впливом 
прикладеного навантаження. За¬ 
дачі визначення траєкторій руху 
базуються, в основному, на засто¬ 
суванні рівнянь сил, а в задачах 
стійкості й керованості викорис¬ 
товують рівняння сил, моментів і 
пружних деформацій. Якщо ра¬ 
кету вважати твердим тілом змін¬ 
ної маси, то рівняння пружних 
деформацій не розглядають. У 
цьому випадку рівняння руху ра¬ 
кети для довільного, але фіксова¬ 
ного моменту часу і мають вигляд: 

тт »* Р (1), К8= М (2), де т — 
маса фіктивного твердого тіла, 
рівна масі ракети в момент ґ, 
т — абсолютне прискорення цент¬ 
ра мас ракети, Р— сума всіх сил, 

прикладених до ракети; К$ — по¬ 
хідна кінетичного моменту фік¬ 

тивного твердого тіла відносно 
його центра мас, М — сума момен¬ 
тів відносно центра мас сил, що 
діють на ракету. Рівняння (1) і 
(2) — система динамічних рів¬ 
нянь просторового руху ракети. 
Крім цієї системи, розглядають і 
кінематичні рівняння, що зв’я¬ 
зують переміщення і зміну орієн¬ 
тації ракети в просторі з її посту¬ 
пальними й кутовими швидкостя¬ 
ми. Кінематичне рівняння руху 
центра мас ракети у векторній фор¬ 

мі має вигляд: гс = У0 (3), де г0 і 
Vо — радіус-вектор і вектор швид¬ 
кості центра мас відносно певної 
системи відліку. Кінематичне рів¬ 
няння обертального руху у_вектор- 

ній формі: со = ф + о + у (4), де 
со — вектор кутової швидкості ра¬ 
кети, ф, о, у — відповідно кути 
рискання, тангажу та крену. 
Для розв’язування задач Д. р. 
застосовують електронні обчис¬ 
лювальні машини, використовую¬ 
чи теорію імовірнісних процесів, 
варіаційне числення тощо. 
Літ.: Абгарян К. А., Рапопорт И. М. 
Динамика ракет. М., 1969; Горбатенко 
С. А. [та ін.]. Механика полета. М., 
1969; Лебедев А. А., Чернобровкин 
Л. С. Динамика полета. М., 1973. 

Г. 7. Андренко. 

ДИНАМІКА СПОРУД, теорія 
коливань споруд — наука про ме¬ 
тоди розрахунку споруд та їхніх 
елементів, що зазнають коли¬ 
вань при зовнішніх динамічних ді¬ 
яннях; розділ будівельної механі¬ 
ки. Пов’язана зі статикою спо¬ 
руд і заг. теорією коливань. У 
Д. с. розрізняють експерименталь¬ 
ні й теоретичні методи розрахунку. 
Експериментальними методами, 
використовуючи досліди в натурі 
й на моделях, досліджують дина¬ 
мічні навантаження (сейсмічні та 
вітрові коливання, ударну дію ру¬ 
хомих тіл, вибухи, вібращю то¬ 
що), визначають динамічні ха¬ 
рактеристики матеріалів і конст¬ 
рукцій (динамічний модуль пруж¬ 
ності, границю витривалості, гра¬ 
ниці міцності й мінливості при 
значних швидкостях деформуван¬ 
ня, внутр. тертя та ін.), перевіря¬ 
ють надійність розрахункових схем 
споруд. Теоретичними методами, 
враховуючи експериментальні до¬ 
слідження, визначають амплітуди 
вимушених коливань (переміщень, 
внутр. зусиль і напружень), що 
виникають у споруді від динаміч¬ 
ного навантаження, а також часто¬ 
ту і форму власних (вільних) ко¬ 
ливань споруди. Розрахункові зна¬ 
чення коливань порівнюють з до¬ 
пустимими, зумовленими вимога¬ 
ми міцності й стійкості споруд, а 
також необхідністю запобігти шкід¬ 
ливому впливові коливань (від 
вібрації) на здоров’я людини й 
певні вироби, процеси. Розробле¬ 
ний на основі методів Д. с. дина¬ 
мічний розрахунок дає змогу за¬ 
безпечувати з мінімальною витра¬ 
тою матеріалів надійність і дов¬ 
говічність споруд. 
Літ.: Дарков А. В. [та ін.]. Строй¬ 
те льная механика. М., 1976. 

Г. В. Ісаханов. 
ДИНАМІТИ (франц. сіупашіїез, 
від грец. 6буаді£ — сила) — плас¬ 
тичні вибухові суміші на основі 
нітрогліцерину сильної розтро- 

щувальної дії. Спосіб застосуван¬ 
ня нітрогліцерину як вибухової 
речовини вперше розробили (1853— 
54) рос. військовий інженер В. Ф. 
Петрушевський (1829—91) та 
М. М. Зінін. їхні роботи використав 
А.-Б. Нобель для пром. вироби. 
Д. (1863). До складу Д. входять: 
нітрогліцерин (15—90%), желати- 
нований нітроцелюлозою (до 10% ), 
нітрогліколі, нітрат натрію або 
нітрат калію чи нітрат амонію, 
пористі речовини, напр. деревне 
борошно тощо. З одержаної плас¬ 
тичної маси виготовляють патро¬ 
ни у формі циліндрів, вміщених у 
паперові гільзи. Вибух Д., як і ін¬ 
ших бризантних вибухових речо¬ 
вин, відбувається внаслідок дето¬ 
нації. Д. дуже чутливі до ударів, 
тертя, полум’я. В СРСР Д. майже 
не використовують, їх замінюють 
вибуховими сумішами на основі 
нітрату амонію (амоніти, дето- 
ніти, ігданіти тощо). 

В. Л. Павлов. 

ДИНАМІЧНА ГЕОЛбГІЯ, фізич¬ 
на геологія — галузь геології, що 
вивчає процеси, які відбуваються 
в надрах Землі та на її поверхні. 
Ендогенні процеси (фазові пере¬ 
творення речовини Землі, перемі¬ 
щення розплавів гірських порід та 
ін.) проявляються в різних типах 
тектонічних рухів, що зумовлю¬ 
ють утворення нерівностей земної 
поверхні. Заг. результатом ек¬ 
зогенних процесів (вивітрювання 
гірських порід, перенесення про¬ 
дуктів руйнування їх водою, льо¬ 
дом, вітром) є нівелювання нерів¬ 
ностей. Осн. енерг. джерела ен¬ 
догенних процесів — внутр. тепло 
Землі і гравітація, екзогенних — 
гравітація та промениста енергія 
Сонця. Д. г. доводить діалектичний 
взаємозв’язок усіх геол. явищ і 
процесів на земній кулі, дослід¬ 
жує їхні безперервні зміни і розви¬ 
ток. Дослідження закономірностей 
ендогенних та екзогенних процесів 
і їхніх наслідків має велике прак¬ 
тичне значення, зокрема для з’я¬ 
сування умов утворення родовищ 
корисних копалин, вивчення на¬ 
прямів ефективної боротьби з еро¬ 
зією грунтів, зсувами, обвалами 
тощо. 
Літ.: Субботин С. И., Наумчик Г. Л., 
Рахимова И. Ш. Мантия Земли и тек- 
тогенез. К., 1968; Бондарчук В. Г. 
Очерки по региональной тектоороге- 
нии. К., 1972; Серпухов В. И. [та ін.]. 
Курс общей геологии. Л., 1976. 

В. Г. Гутерман. 

ДИНАМІЧНА МІЦНІСТЬ мате¬ 
ріалів і конструкцій — власти¬ 
вість матеріалів і конструкцій 
чинити в певних межах опір руй¬ 
нуванню або помітній зміні форми 
від діяння динамічних наванта¬ 
жень. Характеристикою Д. м. при 
повторно-змінних навантаженнях є 
границя витривалості (втомлюва¬ 
ності) матеріалу, величина якої 
менша за величину статичної міц¬ 
ності. В разі удару Д. м. характе¬ 
ризується величиною макс. неруй- 
нівного напруження, що виникає 
у співударних тілах (може бути 
вища за величину статичної міц¬ 
ності), а також ударною в’язкістю. 
Наявність конструктивно-техно¬ 
логічних концентраторів напру¬ 
жень (отворів, різких переходів 
форм, місць з неоднорідною струк- 

ДИНАМІЧНА 
МІЦНІСТЬ 

В. Е. Димшиць. 

О. М. Динник. 
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ДИНАМІЧНА 
ПСИХОЛОГІЯ 

Динамометр пружин¬ 
ний робочий: 
1 — захват-вушко для 
прикладання зусилля; 
2 — корпус із пружним 
елементом; 
3 — циферблат. 

турою матеріалу) значно знижує 
Д. м. елементів конструкції. 

Г. В. Ісаханов. 

ДИНАМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ — 
узагальнена назва різних напрямів 
психології, що розглядають психі¬ 
ку як цілісний внутрішній процес. 
Термін < динамічна психологія > 
вперше застосував 1918 амер. пси¬ 
холог Р. Вудвортс для позначення 
нового напряму, який виник під 
впливом волюнтаристської концеп¬ 
ції У. Джемса. Представники Д. п. 
розробили динамічний підхід до 
ряду психічних явищ, які раніше 
трактувалися як статичні. Вони 
розглядали реакції організму на 
зовн. подразник, як складний про¬ 
цес, детермінований внутр. актив¬ 
ністю організму, його потребами, 
які забезпечують вибіркову чут¬ 
ливість організму до стимулів 
оточення. Пізніше термін < динаміч¬ 
на психологія» почали застосову¬ 
вати для позначення різних напря¬ 
мів, що розглядають передусім 
динамічний аспект психіки — спо¬ 
нукальні мотиви, інтереси, потя¬ 
ги тощо. Д. п. торкається питання 
про рушійні сили поведінки лю¬ 
дини, про «душевну енергію», які 
трактує як результат дії несвідо¬ 
мих психічних сил. До Д. п. від¬ 
носять психоаналіз 3. Фрейда, 
гормічну психологію, глибинну 
психологію, деякі напрямки геш¬ 
тальтпсихології (зокрема теорію 
динамічного психічного поля К. 
Левіна), необіхевіоризм, теорію 
інстинктів (К. Лоренц). Д. п. вклю¬ 
чає й концепції психології особис¬ 
тості, що розглядають особистість 
як таку, що розвивається сама по 
собі (Г. Олпорт, Т. Мерфі, А. Мас- 
лоу) у відриві від соціально-істор. 
умов. С. Л. Максименко. 

ДИНАМІЧНИЙ СТЕРЕОТЙП — 
порівняно стійка система тимчасо¬ 
вих умовнорефлекторних зв’язків 
у корі головного мозку. Див. Сте¬ 
реотип динамічний. 
«ДИНАМО» — найстаріше в 
СРСР фізкультурно-спортивне 
т-во. Першу організацію «Д.» ство¬ 
рено 1923 в Москві з ініціативи 
Ф. Е. Дзержинського. З самого 
початку «Д.» займає провідні по¬ 
зиції щодо організації фізкульт.- 
масової і спорт, роботи. Підпри¬ 
ємства т-ва були піонерами у ви¬ 
пуску вітчизн. спорт, знаряддя. 
Т-во «Д.» стало ініціатором тре¬ 
нування юних спортсменів. В «Д.» 
культивується понад 50 видів 
спорту і спортивно-тех. вправ. У 
спорт, орг-ціях т-ва в УРСР най¬ 
поширеніші стрілецький спорт, лег¬ 
ка атлетика, плавання, боротьба, 
футбол. Спортсмени «Д.» зробили 
значний внесок у досягнення рад. 
команд на чемпіонатах Європи 
і світу та в Олімпійських іграх. 
Зокрема, 89 спортсменів т-ва за 
період 1952—76 були переможця¬ 
ми, а 46 спортсменів динамівсь- 
ких орг-цій УРСР — переможця¬ 
ми і призерами Олімпійських ігор, 
з них найвищі олімпійські наго¬ 
роди завоювали М. Авілов> Я. 
Желєзняк, В. Семенець (вело¬ 
спорт), О. Баркалов (водне поло), 
К. Куришко, Н. Климова (баскет¬ 
бол), С. Новиков, С. Нагірний 
(веслування на байдарках), П. 
Король (важка атлетика). Дина- 
мівці, що брали участь в Олімпій¬ 

ських іграх у складі команди 
СРСР, завоювали 306 медалей, з 
них 98 золотих. На 1 січня 1979 
серед укр. спортсмені в-динамів- 
ців було 66 засл. майстрів спорту 
СРСР, 28 засл. тренерів СРСР. 
Найкращі укр. команди «Д.» — 
футбольна («Д.» Київ — володар 
Кубка європ. чемпіонів та Супер- 
кубка Європи, 1975; чемпіон 
СРСР — 1961, 1966—68, 1971, 
1974, 1975, 1977; володар Кубка 
СРСР — 1954, 1964, 1966, 1974, 
1978), збірні команди з дзю-до і 
самбо, плавання і водного поло, 
веслування. Керівництво т-вом 
здійснюється Всесоюзною радою, 
респ. і обл. організаціями. В 1937 
«Д.» нагороджено орденом Леніна. 

Ю. М. Теппер. 
ДИНАМОМЕТАМОРФІЗМ (від 
грец. 6іЗуаці£ — сила і метамор¬ 
фізм)і — структурні і деякою мі¬ 
рою мінеральні перетворення гір¬ 
ських порід у земній корі, один із 
видів метаморфізму. Гол. фактор 
Д.— тиск, що виникає внаслідок 
тектонічних рухів (динамічний) і 
від діяння ваги гірських порід 
(динамостатичний). Залежно від 
величини тиску Д. проявляється 
в частковій чи повній перекристалі¬ 
зації порід, іноді з утворенням но¬ 
вих мінералів, або в мех. руйну¬ 
ванні їх. Д. відбувається гол. 
чин. у верхніх структурних зонах. 
На Україні гірські породи — про¬ 
дукти Д. (кристалічні сланці та 
ін.) поширені в межах Українсько¬ 
го щита, Карпат, Кримських гір 
та ін. районів. Р. І Сіроіитан. 

ДИ НАМ (З МЕТР (від грец. біЗуа- 
— сила і дєхрєсо — вимірюю), 

силомір — прилад, яким вимірю¬ 
ють величину сили. Розрізняють 
Д. тягові — для вимірювання од¬ 
нієї сили (тяги) і обертові — для 
вимірювання пари сил (обертового 
моменту). Крім того, Д. поділяють 
на зразкові і робочі (заг. призна¬ 
чення, спеціальні); переносні і ста¬ 
ціонарні; механічні (пружинні, ва¬ 
жільні), гідравлічні, електричні 
та ін. Осн. частинами Д. (мал.) 
є силова ланка (пружний елемент), 
що деформується під дією сили, і 
відліковий пристрій, який реєст¬ 
рує вимірюване зусилля. За до¬ 
помогою Д. вимірюють зусилля 
від кількох ньютонів до 1 МН. 
Застосовують Д. при випробуван¬ 
нях та експлуатації машин, для 
вимірювання сили різання або мо¬ 
ментів сил, що виникають при об¬ 
робці металів, м’язової сили то¬ 
що. Д. з пишучим пристроєм наз. 
динамографом, з лічильним або 
показуючим пристроєм — робото- 
міром або імпульсиметром. Неве¬ 
ликі зусилля в приладах і мех. 
системах вимірюють грамоме¬ 
тром. 
ДИНАМОМ ЕТРЙЧНЕ КбЛЕ- 
СО — пристрій, яким вимірюють 
тягове або гальмове зусилля на ко¬ 
лесах автомобіля. Являє собою ко¬ 
лесо з мех. (пружинним), гідравл. 
або електр. датчиком і записую¬ 
чим пристроєм. Д. к. можна вста¬ 
новлювати замість звичайного ко¬ 
леса автомобіля. 
ДИНАР (від лат. сіепагіиз — де- 
нарій) — 1) Старовинна золота мо¬ 
нета країн мусульманського Схо¬ 
ду. 2) Розмінна монета Ірану, до¬ 
рівнює 1/100 ріала. 3) Грошова 

одиниця Йорданії, поділяється на 
1000 філсів. Введена з 1.УІІ 1950. 
Один Д. йорданський дорівнює 
2,955 долара СІЛА (1976). 4) Гро¬ 
шова одиниця Іраку, поділяється 
на 1000 філсів. Введена з 1.ІУ 
1932. За курсом Держбанку СРСР 
на квітень 1979 один Д. іракський 
дорівнює 2,27 крб. 5) Грошова оди¬ 
ниця Югославії, поділяється на 
100 пара. За курсом Держбанку 
СРСР на квітень 1979 100 Д. 
югославських дорівнюють 3,56 крб. 
6) Грошова одиниця Туні¬ 
су, поділяється на 1000 мілімів. 
Введена з 1.ХІ 1958. За курсом 
Держбанку СРСР на квітень 
1979 один Д. туніський дорівнює 
1,68 крб. 7) Грошова одиниця Ку¬ 
вейту, поділяється на 1000 філсів. 
Введена з 1.ІУ 1961. За курсом 
Держбанку СРСР на квітень 
1979 один Д. кувейтський дорівнює 
2,40 крб. 8) Грошова одиниця Ал- 
жірської Народної Демократичної 
Республіки, поділяється на 100 
сантимів. За курсом Держбанку 
СРСР на квітень 1979 100 Д. ал- 
жірських дорівнюють 17,57 крб. 
9) Грошова одиниця Народної 
Демократичної Республіки Иємен, 
поділяється на 1000 філсів. За 
курсом Держбанку СРСР на кві¬ 
тень 1979 один Д. Йєменський до¬ 
рівнює 1,94 крб. 

ДИНАРСЬКЕ НАГГР’Я — на 
Балканському п-ові, в Югославії й 
частково Албанії. Довж. бл. 650 км, 
шир. до 230 км. Вис. до 2692 м, 
г. Єзерця. Зх. частина складаєть¬ 
ся з вапняків, дуже поширений 
карст; східна— зі сланців і піско¬ 
виків. Родовища заліз, руди, мар¬ 
ганцю, сурми, хрому та ін. На Зх. 
переважають чагарникові зарості, 
на Сх.—ліси (дуб, бук, сосна). Роз¬ 
винуті тваринництво (на Зх.) й 
землеробство (на Сх.). На Д. н.— 
нар. парки Дурмитор, Плитви- 
цькі озера та ін. 

динАрський антрополо¬ 
гічний тип — один з антрополо¬ 
гічних типів (балканський варіант) 
балкано-кавказької раси, що вхо¬ 
дить до складу великої європео¬ 
їдної раси. В 1902 франц. антро¬ 
полог Й. Денікер визначив динар- 
ську, або адріатичну, расу з підад- 
ріатичним варіантом. Рад. антро¬ 
пологи виділення динарської раси 
вважають безпідставним, оскільки 
її ознаки повністю вкладаються 
в комплекс ознак європеоїдної ра¬ 
си. Для Д. а. т. властиві високий 
зріст (168—173 см), брахікефалія, 
темне витке або пряме волосся, 
сильний розвиток третинного во¬ 
лосяного покриву, високе й вузьке 
обличчя, темні очі, прямий висту¬ 
паючий ніс. Д. а. т. дуже пошире¬ 
ний серед населення сх. узбережжя 
Адріатичного м., пн.-зх. частини 
Балканського п-ва, Тіролю, серед 
багатьох етнічних груп Югославії 
(чорногорці, серби, македонці, пн. 
албанці). Риси Д. а. т. помітні й 
серед прикарпатсько-слов’янського 
населення, серед чехів, словаків, 
українців Карпат. Г. П. Зіневич. 

ДЙНАС [від назви скелі Дінас в 
Уельсі (Великобританія)] — ви- 
пальний вогнетривкий матеріал, 
що складається переважно з крем¬ 
незему (понад 93%). Виготовляють 
Д. з подрібнених кварцових порід 
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(кварцитів, кварцу та ін.), вогне¬ 
тривкість яких не менша за 1750°С, 
а також вапняної або ін. в’яжучої 
речовини (2—3%) та добавок 
(напр., сульфітно-спиртової барди, 
розчинного скла). Міцність на 
стиск Д. 15—50 МПа, густина 
2,3—2,5 г/сма, вогнетривкість 
1680—1730° С, пористість 8—12%. 
Вводячи в суміш вигоряючі до¬ 
бавки (антрацит, коксик), одержу¬ 
ють легковагий Д. з пористістю 
понад 50%. До спец, видів Д. на¬ 
лежать динасохроміт, динасоцир- 
кон та динасокарборунд. Д. ви¬ 
користовують при спорудженні 
мартенівських, коксових, скло¬ 
варних та ін. пром. печей. 
ДИНАСТІЯ (грец. боуасгтєіа — 
влада, панування) — 1) Ряд мо¬ 
нархів з одного й того самого роду 
(сім’ї), які змінюють один одного 
на троні за правом успадкування 
(напр., Романови в Росії, Ягелло- 
ни в Польщі, Габсбурги в Австро- 
Угорщині та ін.). 2) Перенос¬ 
но — кілька поколінь одної ро¬ 
дини — видатних майстрів певної 
справи (робітн. Д., хліборобська Д. 
тощо). 
ДЙНГО (Сапіз сііп§о) — ссавець 
родини собачих. Поширений в 
Австралії, де є єдиним представ¬ 
ником ряду хижих звірів. Довж. 
тіла 90—110 см, голова велика, 
морда тупа. Забарвлення переваж¬ 
но руде, трапляються чорні, білі 
й плямисті Д. Полює вночі або 
смерком. У виплоді 4—6 щенят. 
Завдає великої шкоди, знищуючи 
багато пром. і свійських тварин, 
особливо овець. Д. вважають зди¬ 
чавілим свійським собакою, за¬ 
везеним з о-вів Малайського архі¬ 
пелагу. 
ДЙНКА (самоназва — дженг) — 
народ, який живе в пд. частині Рес¬ 
публіки Судан. Заг. чисельність — 
1,9 млн. чол. (1977, оцінка). Мова 
належить до пн.-зх. групи ніло-са- 
харських мов. Більшість Д. збе¬ 
рігає давні місцеві вірування, час¬ 
тина — християни. Осн. занят¬ 
тя — скотарство, а також мотичне 
землеробство. Незначна частина 
працює на плантаціях і в промис¬ 
ловості. 
ДЙННЕ ДЄРЕВО (Сагіса) —рід 
дерев з родини папаєвих. Бл. 
40 видів, що ростуть переважно в 
тропічній смузі Америки. Найпо- 
шир. Д. д. папайя (С. рара]а) вис. 
4—б м; відоме лише в культурі. 
Стовбур мало гіллястий, на його 
верхівці зібрані пучками великі, 
довгочерешкові пальчасторозсі- 
чені листки. Квітки жовтувато-білі, 
чоловічі — у волотевидних суцвіт¬ 
тях, жіночі — сидять безпосеред¬ 
ньо на стеблах; поряд з односта¬ 
тевими квітками іноді розвивають¬ 
ся й двостатеві. Плоди їстівні, 
формою і будовою схожі на диню; 
містять пепсиноподібну речови¬ 
ну — папаїн, що розщеплює білки. 
Папаїн сприяє травленню, викли¬ 
кає швидкий ріст ушкоджених тка¬ 
нин; застосовується в медицині для 
лікування ран і при шлункових за¬ 
хворюваннях, а також у косметиці. 
ДЙННИК Олександр Миколайо¬ 
вич [19 (31).І 1876, Ставрополь — 
22.IX 1950, Київ] — рад. вчений 
у галузі механіки й теорії пруж¬ 
ності, акад. АН УРСР (з 1929), 

акад. АН СРСР (з 1946), засл. 
діяч науки і техніки УРСР (з 
1943). Закінчив (1899) Київ. ун-т. 
Викладав у вузах Києва, Новочер¬ 
каська, Дніпропетровська та ін. 
З 1941 — керівник відділу теорії 
пружності Ін-ту гірничої механі¬ 
ки АН УРСР (з 1946 — відділ у 
складі Ін-ту механіки АН УРСР). 
Д.— засновник наук, школи з тео¬ 
рії пружності на Україні. Осн. 
праці присвячені дослідженню 
арок, стрижнів та ін. елементів 
споруд, вивченню стійкості і коли¬ 
вань пластин, мембран і оболонок, 
розробленню теорій анізотропного 
середовища, шахтних підйомних 
канатів, гірничого тиску тощо. На¬ 
городжений орденами Леніна, Тру¬ 
дового Червоного Прапора, меда¬ 
лями. Портрет с. 349. 
Те.: Избранньїе трудьі, т. 1—3. К., 
1952-56. 
Літ.: Гришкова Н. П., Георгиевская 
В. В. Александр Николаевич Дин- 
ник. К., 1956. 

ДИНОЗАВРИ (Иіпозаигіа) — над- 
ряд викопних мезозойських пла¬ 
зунів підкласу архозаврів. Були 
представлені переважно велетенсь¬ 
кими, рідше дрібними (завдовжки 
до 1 — понад ЗО м, масою до 40 т) 
тваринами. Більшість рослино¬ 
їдних Д. мала захисні пристосу¬ 
вання (кісткові панцирі, шипи, 
роги тощо). Д. поділяють на 2 ря¬ 
ди: ящеротазові — хижі 
(двоногі целурозаври, карнозаври) 
і рослиноїдні (чотириногі бронто¬ 
заври, диплодок та ін.) форми та 
птахотазові — виключно 
рослиноїдні форми (двоногі ігуа¬ 
нодонтові та ін. і чотириногі сте¬ 
гозаври, анкілозаври, цератопси). 
Викопні рештки Д. трапляються 
на всіх материках; в СРСР — гол. 
чин. на тер. Казахстану, а також 
Таджикистану, Киргизії, України 
(в крейдяних відкладах Криму). 
Вивчення Д. має значення для з’я¬ 
сування питань еволюції хребет¬ 
них. В. І. Таращук. 

ДИНОЦЕРАТИ (БіпосегаСа) — 
ряд викопних архаїчних копитних 
ссавців. Існували в палеоценову й 
еоценову епохи палеогенового пе¬ 
ріоду в Пн. Америці й Азії. Серед 
Д. були форми, різні за розміра¬ 
ми,— від невеликих, менших за 
тапіра (див. Тапірові), до дуже ве¬ 
ликих, висота яких у холці пере¬ 
вищувала 2 м. Череп деяких пізніх 
Д. мав рогоподібні вирости (до 
З пар) або великі здуття на носовій 
частині. Головний мозок дуже ма¬ 
лий. Будова зубів Д. протягом 
їхнього розвитку змінювалася у 
бік пристосування до рослиноїд¬ 
ного типу живлення. Виникли Д., 
ймовірно, від комахоїдних ссав¬ 
ців. О. Л. Короткевич. 

ДЙНЯ (Меіо) — рід однорічних 
трав’янистих рослин родини гар¬ 
бузових. Стебло довге, лазяче, з 
черговими опушеними листками 
на довгих черешках і вусиками в 
пазухах листків. Квітки одно¬ 
статеві, рідше двостатеві, комахо¬ 
запильні. Плід — багатонасінна не¬ 
справжня ягода (гарбузина) різ¬ 
ної форми, жовтого або зеленкува¬ 
того кольору масою 1—3 кг. Д. 
походить з Серед, і Малої Азії. 
В роді Меіо виділяють 15 видів 
(за ін. джерелами — сортотипів). 
До найкращих за якістю плодів 

культур, видів Д. належать М. 
сЬапсіаІас — найскороспіліші Д. , з 
соковитим середиьоцукристим м’я¬ 
кушем; М. абапа — середньоспілі, 
середньосолодкі; М. сапіаіира — 
середньоспілі, зі щільним, аромат¬ 
ним м’якушем. Більшість сортів 
Д. на Україні належать до виду 
М. абапа. У культурі Д. найпошир. 
в Китаї, Індії, Пд. Європі, СІЛА. 
В СРСР її культивують у Казах¬ 
стані, республіках Серед. Азії, 
Нижньому Поволжі, на Кавказі, 
в Молдавії, на Україні — переваж¬ 
но в районах Степу. М’якуш її 
плодів багатий на цукри (7—18%), 
вітамін С (11—40 мг%), пектини, 
фолієву к-ту тощо. Споживають 
плоди свіжими і в’яленими; з них 
виготовляють динний мед (бекмес), 
повидло, варення, цукати тощо. 
Насіння містить харчову олію. 
Урожайність до 100—150 ц/га, в 
передових г-вах Степу — до 
350 ц/га. На Україні поширені такі 
сорти Д.: у Степу — Українка 320, 
Колгоспниця 593, Подарунок 4, 
Лівадія, Керченська 4, Козачка 
244; в Лісостепу та Поліссі — Хар¬ 
ківська рання. Новинка Дону, 
Колгоспниця 593. 
Літ.: Чернетченко В. С. Кавуни, дині, 
гарбузи. X., 1954; Справочник по ово- 
щеводству и бахчеводству. Донецк, 
1971; Баштанництво. К., 1972. 

Д. Є. Лук*яненко. 

ДИПІНТІ (італ. біріпіі — розпи¬ 
сані, розмальовані) — написи фар¬ 
бою на різних давніх речах (зде¬ 
більшого — керамічному посуді), 
які в епіграфіці й палеографії від¬ 
різняють від графіті й вирізьбле¬ 
них на камені лапідарних написів. 
Численні Д. знаходять на Пд. 
України, зокрема на посудинах 
античної епохи (римських амфорах 
перших ст. н. е.). 

ДИ ПІРАМІДА (від Грец. біб — 
двічі й піраміда) — многогран- 
ник, складений з двох однакових 
пірамід, що мають спільну основу; 
проста форма в кристалографії. 
Залежно від форми цієї основи роз¬ 
різняють Д. тригональні (в осно¬ 
ві — трикутник), тетрагональні 
(мал.), ромбічні та інші. 
ДИПЛЄВРУЛА (від грец. біб — 
двічі та лХеора — сторона, бік) — 
двобічносиметрична (білатеральна) 
личинка голкошкірих. Д. шляхом 
складного метаморфозу перетво¬ 
рюється на другу личинкову ста¬ 
дію, яка в різних класів голкошкі¬ 
рих різна, зокрема у морських зі¬ 
рок — біпінарія, у голоту¬ 
рій — аурикулярія, у мор¬ 
ських їжаків — ехіноплу- 
т е у с, у офіур — о ф і о п л у - 
т е у с. Всі вони зберігають біла¬ 
теральну симетрію. Іл. с. 352. 
ДИПЛОДІбЗИ — хвороби рос¬ 
лин, спричинювані паразитичними 
грибами з роду Иіріосііа, що на¬ 
лежать до групи т. з. незаверше¬ 
них грибів. На Україні поширені 
Д. винограду, конопель і кукуру¬ 
дзи. При Д. винограду на 
плодах з’являються чорні чи бурі 
плями, ягоди темніють, набуваючи 
майже чорного з синюватим від¬ 
тінком забарвлення. Заходи 
боротьби. Обприскування 
1%-ною бордоською рідиною, яке 
за 20—ЗО днів до збирання врожаю 
припиняють. Збираючи врожай, 

ДИПЛОДІОЗИ 

Динозаври: 
1 — анатозавр; 
2 — стегозавр; 
3 — тарбозавр. 

Диня: 
1 — частина гудини; 
2 — маточкова квітка; 
3 — тичинкова квітка; 
4 — плід. 

Тетрагональна дипіра- 
міда. 
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диплодок уражені грона знищують. Д. ко¬ 

нопель характеризується поя¬ 
вою на стеблах (наприкінці веге¬ 
тації) плям, на яких розсіяні чор¬ 
ні крапчасті пікніди. Заходи 
боротьби. Знищення залиш¬ 
ків урожаю. При Д. кукуру¬ 
дзи уражуються качани, стебла, 
листя та корені. На качанах з ниж¬ 
нього кінця утворюється суціль¬ 
ний ватоподібний наліт міцелію 
{грибниці) гриба. На стеблах 
ураження виникають переважно 
на нижніх вузлах і часто спричи¬ 
нюють переломи їх. На листках 
утворюються видовжені пурпурні 
чи коричневі плями. Заходи 
боротьби. Протруювання зер¬ 
на, просушування качанів та про¬ 
труювання їх фунгіцидами. Зни¬ 
щення решток врожаю, глибока 
оранка. Вирощування стійких до 
Д. сортів. 
ДИПЛОДбК (Біріосіосиз)—рід 
вимерлих велетенських (до 27 м) 
рослиноїдних ящеротазових ди¬ 
нозаврів. Мали порівняно невели¬ 
ку голову, дуже довгі шию і хвіст, 
масивний тулуб. Задні ноги були 

Скелет диплодока. 

Диплеврула: 1 — рот; 
2 — задні целоми; 
3 — кишечник; 4 —се¬ 
редній целом; 5 — пе¬ 
редній це лом. 

набагато довші за передні, хребці 
в тазовому відділі зрощені між 
собою. Значну частину життя пере¬ 
бували у воді. Викопні рештки 
знайдено у верхньоюрських від¬ 
кладах Пн. Америки. 

В. 1. Тарагцук. 

ДИПЛОЇД (від грец. біяХбоб — 
подвійний та єібоб — вигляд) — 
організм, клітини тіла якого мають 
подвійний (диплоїдний — 2п) на¬ 
бір хромосом (див. Каріотип). 
Виникає Д. після злиття гамет. 
Див. також Гаплоїд. 
ДИПЛОКОКИ (Біріососсиз) — 
рід бактерій родини ЬасІоЬасІе- 
гіасеае. Д.— грампозитивні (див. 
Грама метод), нерухливі, неспо- 
роносні анаероби або умовні аеро¬ 
би. Клітини Д. переважно непра¬ 
вильно кулястої форми, видовже¬ 
ні, ланцетовидні, іноді поєднані 
в пари. В роді лише один вид — 
И. рпешпопіае, що має понад 80 
серотипів. Д. спричинюють кру¬ 
позне запалення легень. Грамнега- 
тивні Д. бобовидної форми виді¬ 
лені В рід ИеІ55ЄГІа родини ИеІ5- 
зегіасеае. Є. /. Квасников. 

ДИПЛОКОКОВА ІНФЕКЦІЯ 
МОЛОДНЯКА, диплококова сеп¬ 
тицемія — інфекційна хвороба 
телят і ягнят, рідше поросят, ло¬ 
шат та ін. Збудник — Оіріососсиз 
5ЄрПсі15. Джерело інфекції — хворі 
тварини. Зараження відбувається 
через шлунково-кишковий тракт 
і дихальні шляхи. Сприйнятливі 
й дорослі тварини після родів. У 
молодняка хвороба протікає з оз¬ 
наками зараження крові, у дорос¬ 
лих — запалення матки і молочної 
залози. Д. і. м. призводить до за¬ 
гибелі молодняка і зниження про¬ 
дуктивності тварин. Заходи 
боротьби. Хворих ізолюють і 
лікують сироватками; додержання 

зооппєнічних умов утримання і 
годівлі молодняка. 
ДИПЛбМ (франц. бірібте, від 
грец. біяХсоца — лист, складе¬ 
ний удвоє)— 1) Офіційний доку¬ 
мент про закінчення вищого чи 
середнього спец, навчального за¬ 
кладу, про присвоєння вченого 
ступеня чи звання. 2) Документ, 
що засвідчує право орг-ції чи осо¬ 
би на виконання певної дії (напр., 
на ведення торгівлі). 3) Нагорода 
для відзначення окремих осіб і 
колективів за досягнення в соціа¬ 
лістичному змаганні, за успіхи у 
конкурсах, фестивалях, виставках 
тощо. 
ДИПЛОМАТ (франц. біріотаіе) 
— 1) Службова особа, що працює 
у відомстві (міністерстві)закордон¬ 
них справ і уповноважена урядом 
вести роботу по здійсненню офі¬ 
ційних зносин з ін. д-вами, міжнар. 
орг-ціями. Д. присвоюють дипло¬ 
матичні ранги. Вони користують¬ 
ся дипломатичними привілеями 
та імунітетами. 2) Перенос¬ 
но — особа, яка вміло, тонко, 
тактовно діє в стосунках з іншими. 
дипломатика' (від диплом) — 
допоміжна (спеціальна) історична 
дисципліна, що вивчає походжен¬ 
ня, форму і зміст актових джерел 
(офіційних і приватних) для вста¬ 
новлення їхньої автентичності, ча¬ 
су складання тощо; галузь джере¬ 
лознавства. Д. як система прийо¬ 
мів і методів перевірки вірогіднос¬ 
ті актів на землю, майно, на при¬ 
вілеї виникла в епоху середньовіч¬ 
чя. В 15—17 ст. в Європі, в т. ч. в 
Росії й на Україні, прийоми Д. 
використовувалися переважно для 
експертизи судових актів. У доре- 
волюц. період в Росії Д. займалися 
Д. М. Мейчик, С. Г. Саларєв, О. С. 
Лаппо-Данилевський, М. П. Лиха- 
чов\ на Україні — Є. О. Болхові- 
тінов, І. М. Каманін; у рад. час — 
С. Н. Валк, А. А. Шилов, Л. В. 
Черепній, С. М. Капгганов, у т. ч. 
на Україні — А. О. Введенський. 

В. І. Стрельський. 

ДИПЛОМАТЙЧНА МГСІЯ — ди¬ 
пломатичне представництво, очо¬ 
люване посланником або постійним 
повіреним у справах. Д. м. вважа¬ 
ється також направлення в будь- 
яку країну окремої особи або де¬ 
легації для виконання спец, одно¬ 
разового дипломатичного дору¬ 
чення свого уряду; права і обов’яз¬ 
ки глави і членів такої місії визна¬ 
чено, зокрема, міжнар. конвен¬ 
ціями. Див. Дипломатичні приві¬ 
леї та імунітети. 
ДИПЛОМАТЙЧНА МбВА — 
1) Мова дипломатичних відносин 
та договорів міжнародних. В наш 
час немає обов’язкової Д. м. За 
заг. правилом, органи зовн. від¬ 
носин використовують свою нац. 
мову. За незначними винятками, 
двосторонні міжнар. договори, а 
також багатосторонні договори з 
обмеженою кількістю учасників 
укладаються мовами сторін. Піс¬ 
ля другої світової війни 1939—45 
постійно зростає роль рос. мови як 
дипломатичної. В міжнар. орг-ціях 
і на конференціях вживання мов 
регулюється їхніми правилами 
процедури, в яких мови ділять¬ 
ся звичайно на офіційні (ними 
складаються всі важливі диплома¬ 

тичні документи) та робочі (ними 
ведуться дебати, складаються про¬ 
екти тощо). Генеральна Асамблея 
ООН має 6 офіц. і робочих мов: 
рос., китайську, англ., франц., 
іспанську та арабську (останню — 
тільки в гол. к-тах). Багатосторон¬ 
ні міжнар. договори, особливо заг. 
характеру, а також ті, що прий¬ 
маються в рамках або під егідою 
ООН, мають автентичні тексти, 
як правило, офіц. мовами ООН. 
2) Сукупність спец, термінів і сло¬ 
восполучень, що становлять дип¬ 
ломатичний словник (напр., агре¬ 
ман, реторсії, статус кво тощо). 

. В. І. Євінтов. 
ДИПЛОМАТИЧНЕ ПРЕДСТАВ- 
Н Й ЦТВО — зарубіжний орган зов¬ 
нішніх зносин однієї держави на 
території іншої. Утворюється в 
результаті встановлення між д-ва¬ 
ми дипломатичних відносин на 
рівні посольства (очолюється пос¬ 
лом) або дипломатичної місії (очо¬ 
люється посланником чи повіреним 
у справах). Посли і посланники 
акредитуються при главах д-в; по¬ 
вірені у справах — при міністрах 
закордонних справ. Крім глави, 
до складу Д. п. входять члени 
дипломатичного, адм.-тех. та об¬ 
слуговуючого персоналу. Д. п. 
користується дипломатичними при¬ 
вілеями та імунітетами. Осн. функ¬ 
ціями Д. п. є: представництво акре¬ 
дитуючої д-ви в державі перебуван¬ 
ня; захист у д-ві перебування інте¬ 
ресів своєї д-ви та її громадян; 
сприяння розвиткові дружніх від¬ 
носин та екон., культур, і наук, 
зв’язків між обома д-вами; веден¬ 
ня переговорів з урядом д-ви пере¬ 
бування; консульські функції 
(див. Консульські установи). В 
СРСР діє Положення про дипло¬ 
матичні і консульські представ¬ 
ництва іноземних д-в на тер. СРСР 
від 23.V 1966. Особливістю Д. п. 
СРСР є наявність у їхньому скла¬ 
ді торг, представництва, що зу¬ 
мовлюється монополією зовн. тор¬ 
гівлі в СРСР. К. С. Забігайло 
ДИПЛОМАТИЧНИЙ агЄнт — 
у міжнародному праві й дипло- 
матичній практиці загальне на¬ 
йменування дипломатичних пред¬ 
ставників держав і членів персо¬ 
налу посольств і дипломатичних 
місій. В СРСР Д. а.— також служ¬ 
бова особа МЗС СРСР, яка по¬ 
стійно перебуває в деяких великих 
містах і портах, де є значна кіль¬ 
кість іноземців, або в місцях їх¬ 
нього транзитного проїзду. У функ¬ 
ції Д. а. в цьому випадку входять 
в осн. підтримка зносин з інозем. 
консульськими представниками, 
нагляд за виконанням місц. владою 
законів про іноземців, видача й 
візування відповідних докумен¬ 
тів, сприяння дипломатичним пред¬ 
ставникам в країні їхнього пере¬ 
бування. Д. а. вважають і офіц. 
представників д-в на міжнар. кон¬ 
ференціях, глав і членів спец, мі¬ 
сій. 
ДИПЛОМАТЙЧНИЙ КбРПУС- 
сукупність глав закордонних дип¬ 
ломатичних представництв, акре¬ 
дитованих у даній країні. В широ¬ 
кому розумінні Д. к.— усі дипло¬ 
матичні працівники представництв, 
а також члени їхніх сімей. Д. к. 
користується дипломатичними 
привілеями та імунітетами, а 
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також екстериторіальністю. Від 
імені Д. к. виступає дуайен. Між- 
нар. практика допускає колектив¬ 
ні виступи Д. к. в церемоніальних 
(протокольних) питаннях. Колек¬ 
тивні виступи Д. к. з ін. питань 
неправомірні. 
ДИПЛОМАТЙЧНИЙ КУР’ЄР — 
співробітник відомства закордон¬ 
них справ, якому доручається пе¬ 
ревезення дипломатичної пошти. 
Д. к. користується недоторкан¬ 
ністю; перебуває під захистом д-в, 
через територію яких проїжджає. 
В СРСР це передбачено Положен¬ 
ням про дипломатичні й консульсь¬ 
кі представництва іноземних д-в на 
тер. СРСР від 23.У 1966. Під час 
виконання службових обов’язків 
Д. к. забезпечується дипломатич¬ 
ним паспортом з дипломатичними 
візами країн, у які він направля¬ 
ється, та кур’єрськими листами 
на дипломатичну пошту, оформле¬ 
ними відповідно до встановленого 
для кожної країни порядку. 

ДИПЛОМАТЙЧНИЙ СОЮЗ РА¬ 
ДЯНСЬКИХ РЕСПУБЛІК — 
єдиний фронт рад. республік для 
дипломатичної боротьби проти 
спільних дій імперіалістичних дер¬ 
жав, з якими вони виступили про¬ 
ти РРФСР та інших рад. респуб¬ 
лік на Генуезькій конференції 
1922. Д. с. р. р. було створено рад. 
республіками з ініціативи РРФСР. 
Політбюро ЦК КП(б)У 23.1 1922 в 
постанові про Генуезьку конфе¬ 
ренцію висловилось за єдиний дип¬ 
ломатичний фронт рад. республік. 
22.11 1922 на нараді в Москві пов¬ 
новажні представники РРФСР, 
УРСР (представник від УРСР — 
Г. І. Петровський), Аз. РСР, БРСР, 
Бухарської Нар. Рад. Республі¬ 
ки, Вірм. РСР, Груз. РСР, Дале- 
косхід. Республіки, Хорезмської 
Нар. Рад. Республіки підписали 
протокол про передачу на Генуезь¬ 
кій конференції Рад. Росії пред¬ 
ставництва і захисту інтересів усіх 
рад. республік. Д. с. р. р. віді¬ 
грав важливу роль у підготовці й 
створенні в грудні 1922 Союзу РСР. 

М. К. Михайловський. 

ДИПЛОМАТИЧНІ привілЄі 
ТА імунітети — права і пе¬ 
реваги, що надаються державою 
перебування іноземним диплома¬ 
тичним представництвам, їхнім 
главам і співробітникам для за¬ 
безпечення нормального здійснен¬ 
ня покладених на них функцій. 
Д. п. та і. передбачено Віденською 
конвенцією про дипломатичні зно¬ 
сини 1961 (див. Віденські конвен¬ 
ції 1961 і 1963), яка поділяє Д. п. 
та і. на три групи: ті, що стосують¬ 
ся приміщення представництва; 
роботи представництва; особисті 
Д. п. та і. глави і персоналу пред¬ 
ставництва. Приміщення представ¬ 
ництва, майно, що є в них, а також 
архіви, документи, офіц. корес¬ 
понденція , засоби пересування 
представництва користуються іму¬ 
нітетом від обшуку, реквізиції, 
арешту і будь-яких виконавчих дій 
країни перебування. Д-ва перебу¬ 
вання дозволяє й охороняє вільні 
зносини представництва для всіх 
офіц. цілей. Глави представництва, 
члени дипломатичного персоналу 
представництва й їхні сім’ї кори¬ 
стуються особистою недоторканніс¬ 

тю й недоторканністю їхньої при¬ 
ватної резиденції, імунітетом від 
кримінальної юрисдикції, звіль¬ 
няються від податків, митного 
огляду тощо. Конвенція про спец, 
місії 1969 визначає Д. п. та і. для 
делегацій та їхніх членів на між- 
нар. конференціях. Конвенція про 
привілеї та імунітети ООН 1946 
визначає відповідні Д. п. та і. 
службовим особам ООН; Конвен¬ 
ція про привілеї та імунітети спе¬ 
ціалізованих установ ООН 1947 — 
зазначеним установам, представ¬ 
никам д-в в органах і на конферен¬ 
ціях цих установ. 

, К. С. Забігайло. 
ДИПЛОМАТЙЧНІ РАНГИ —пер¬ 
сональні звання, що їх присвою¬ 
ють дипломатичним представникам 
(див. Дипломатичне представ¬ 
ництво) за кордоном, співробіт¬ 
никам посольств і дипломатичних 
місій, працівникам відомств за¬ 
кордонних справ. Уперше ранги 
дипломатичних представників виз¬ 
начено Віденським регламентом 
1815. Система й порядок присвоєн¬ 
ня Д. р. у сучас. міжнар. праві 
регулюються урядом кожної д-ви. 
Відповідно до указів Президії 
Верховної Ради СРСР від 9.У 1941 
і 28. V 1943 для рад. представників 
за кордоном і для працівників ві¬ 
домства закордонних справ вста¬ 
новлено такі ранги (за старшинст¬ 
вом): надзвичайний і повноваж¬ 
ний посол; надзвичайний і повно¬ 
важний посланник 1-го і 2-го кла¬ 
сів; радник 1-го і 2-го класів; пер¬ 
ший секретар 1-го і 2-го класів; 
другий секретар 1-го і 2-го класів; 
третій секретар; аташе. Ранги 
посла й посланника присвоюються 
Указами Президії Верховної Ради 
СРСР (п. 8 ст. 121 Конституції 
СРСР), решта — наказами міні¬ 
стра закордонних справ СРСР. 
ДИПЛОМАТІЯ (франц. біріота- 
Ьіе) — офіційна діяльність по 
здійсненню завдань зовнішньої 
політики держав і захисту їхніх 
прав та інтересів за кордоном. Тер¬ 
мін « дипломатія» походить від 
грец. бія.сбца — аркуш, складе¬ 
ний удвоє. В Стародавній Греції 
та Римі здвоєні дощечки з письме¬ 
нами видавалися посланцям як 
вірчі грамоти або документи, що 
стверджували*їхні повноваження. 
В сучас. розумінні термін « дипло¬ 
матія» вживається в Зх. Європі з 
кін. 18 ст. Д. є одним з найважли¬ 
віших засобів зовн. політики д-ви, 
цілі і завдання якої визначають 
форми і методи Д. Гол. форми дип¬ 
ломатичної діяльності: дипл. кон¬ 
греси, конференції або наради; 
дипл. листування у вигляді нот, 
меморандумів, заяв тощо; підготов¬ 
ка й укладення договорів міжна¬ 
родних; представництво д-ви за 
кордоном через посольства і мі¬ 
сії; участь у діяльності міжнар. 
орг-цій; висвітлення в мресі пози¬ 
ції уряду з зовнішньополіт. питань. 
Дипл. установи та їхні відповідаль¬ 
ні працівники користуються дип¬ 
ломатичними привілеями та іму¬ 
нітетами. Міжнар. право заборо¬ 
няє дипл. представникам втручати¬ 
ся у внутр. справи країни перебу¬ 
вання. Становлення Д. безпосеред¬ 
ньо пов’язано з виникненням дер¬ 
жави, діяльністю її певних органів 
і службових осіб. З серед. 15 ст. 

з’явилися постійні представництва 
д-в за кордоном. Д., як і д-ва, слу¬ 
жить інтересам пануючих класів 
(за соціалізму — народові), звід¬ 
си її класова сутність. Із заміною 
однієї сусп.-екон. формації іншою 
змінювалися риси зовн. політики, 
форми і методи дипл. діяльності. 
За капіталізму гол. змістом між¬ 
нар. відносин стала боротьба за 
ринки збуту, « сфери впливу», 
за поділ, а в період імперіалізму — 
переділ світу, за екон. та політ, 
панування. Як і в попередніх ек¬ 
сплуататорських формаціях, осн. 
засобом досягнення цих цілей були 
війни. Суть Д. епохи імперіалізму 
визначена в працях В. І. Леніна, 
в яких зазначається, що основою 
Д. імперіалізму є панування фін. 
капіталу й зумовлене ним екон. 
гноблення, пограбування та приду¬ 
шення слабких д-в і народностей. 
На домонополістичній стадії ка¬ 
піталізму бурж. Д. відіграла певну 
позитивну роль в успішному за¬ 
вершенні боротьби за створення 
нац. д-в у Лат. Америці, на Бал¬ 
канах, в об’єднанні Німеччини, 
Італії. Перемога Великої Жовтн. 
соціалістич. революції, розгром фа¬ 
шизму при вирішальній ролі СРСР 
викликали піднесення революц. і 
нац.-визвольного руху народів 
світу, зумовили створення світо¬ 
вої системи соціалізму, появу мо¬ 
лодих, незалежних держав з своє¬ 
рідною зовн. політикою і Д., 
спрямованою проти імперіалізму. 
Зміна співвідношення сил на ко¬ 
ристь соціалізму, його міцніючий 
союз з усіма прогресивними і ми¬ 
ролюбними силами, розпад ко¬ 
лоніальної системи імперіалізму 
і створення нових незалежних д-в, 
посилення ролі нар. мас у політ, 
житті всіх країн світу дають змо¬ 
гу долати імперіалістичний диктат, 
добиватися повороту в розвитку 
міжнар. відносин від охолодної 
війни» до мирного співіснування 
країн з різним сусп. ладом. За 
цих умов у бурж. Д. визначилися 
дві тенденції: з одного боку — до 
мирного врегулювання всіх спір¬ 
них питань; з другого — до даль¬ 
шого загострення міжнар. напру¬ 
женості. Бурж. Д. всіляко прагне 
приховати свої справжні наміри і 
цілі, вона намагається заховати 
відносини політ, та екон. залеж¬ 
ності в оболонку нібито рівноправ¬ 
них воєнно-політ. союзів, воєнної, 
екон., тех. і т. п. «допомоги» (т. 3. 
дипломатія долара). Там, де цього 
досягти не вдається, використову¬ 
ються старі випробувані прийоми — 
інтервенція, організація заколо¬ 
тів, терор, тиск, погрози,інтриги, 
підкуп. Значне місце в діяльності 
сучас. бурж. Д. посідають ідеоло¬ 
гічні диверсії проти країн соціа¬ 
лістичної співдружності, насампе¬ 
ред проти СРСР. Для цього вико¬ 
ристовуються наклепи, брехня, 
пропаганда антикомунізму. 
Принципово новою є Д., якої по¬ 
слідовно дотримуються СРСР та 
ін. країни соціалістичної співдруж¬ 
ності. Суть соціалістичної Д. не¬ 
подільно пов’язана зі змістом зовн. 
політики країн соціалізму, який 
зумовлюється характером їхнього 
сусп. і держ. ладу. Основою зовн. 
політики країн соціалістичної спів¬ 
дружності є ленінський принцип 
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мирного співіснування у відноси¬ 
нах з д-вами капіталістичної си¬ 
стеми, боротьба за збереження й 
зміцнення миру між народами; 
принцип пролет. інтернаціоналіз¬ 
му, братерського союзу та взаємо¬ 
допомоги у відносинах між соціа¬ 
лістичними країнами. Д. країн 
соціалістичної співдружності грун¬ 
тується на поважанні суверенітету, 
тер. цілісності д-в, невтручанні 
в їхні внутр. справи, незастосуван¬ 
ні сили, дотриманні принципів 
рівноправності, підтримці бороть¬ 
би за свободу і незалежність по¬ 
неволених народів. Одним з гол. 
напрямів дипл. діяльності СРСР, 
країн соціалістичної співдружнос¬ 
ті є боротьба за припинення гонки 
озброєнь, за роззброєння. 
Природно, що УРСР дотримуєть¬ 
ся цих засад у своїй дипл. діяль¬ 
ності. З перших днів існування 
Рад. Україна, її Наркомат закорд. 
справ, разом з РРФСР та ін. рад. 
республіками, наполегливо доби¬ 
валися міжнар. визнання, встанов¬ 
лення миру, нормальних дипл. 
відносин і налагодження екон. спів¬ 
робітництва з капіталістичними 
д-вами. З створенням СРСР Укра¬ 
їнська РСР, як і всі ін. рад. рес¬ 
публіки, добровільно передала пов¬ 
новаження на здійснення зовн. по¬ 
літики Урядові Союзу РСР. Нар¬ 
комат закорд. справ УРСР було 
реорганізовано в Управління упов¬ 
новаженого НКЗС СРСР на Укра¬ 
їні. В ході 2-ї світової війни й піс¬ 
ля її завершення перед зовн. полі¬ 
тикою СРСР постали нові завдан¬ 
ня, що вимагали безпосередньої 
участі рад. республік у справах 
післявоєнного устрою, забезпе¬ 
чення міцного і тривалого миру. 
Законом від 1.И 1944 Верховна 
Рада СРСР постановила, що «со¬ 
юзні республіки можуть вступати 
в безпосередні зносини з іноземни¬ 
ми державами і укладати з ними 
угоди». Відповідні доповнення бу¬ 
ли внесені до Конституції СРСР 
і Конституцій союзних республік. 
Законом від 4. III 1944 Верховна 
Рада УРСР створила Наркомат 
закорд. справ УРСР. У 1945 УРСР 
разом з ін. країнами стала д-вою— 
засновницею Організації Об'єд¬ 
наних Націй. Українська РСР бере 
активну участь у діяльності таких 
міжурядових міжнар. орг-цій, як 
ЮНЕСКО, МОП, МАГАТЕ, Все¬ 
світній поштовий союз, Міжна¬ 
родний союз електрозв'язку, Все¬ 
світня метеорологічна організа¬ 
ція та ін. Підпис УРСР стоїть під 
Паризькими мирними договорами 
1947, Віденською конвенцією про 
дипломатичні зносини (1961), між¬ 
нар. пактами про громадян, і політ, 
права, про екон., соціальні і куль¬ 
тур. права (1968), Договором про 
заборону розміщення на дні морів 
і океанів і в його надрах ядерної 
зброї та ін. видів зброї масового 
знищення (1971), конвенціями, 
спрямованими на заборону бакте¬ 
ріологічної (біологічної) і токсин- 
ної зброї (1972), проти апартеїду 
(1974), на заборону воєнного або 
будь-якого ін. ворожого викорис¬ 
тання засобів впливу на природне 
середовище (1977) та багатьма ін. 
міжнар. угодами (див. Договори 
міжнародні Української РСР). 
Право союзних республік, зокрема 

УРСР, вступати у відносини з іноз. 
д-вами, укладати з ними договори 
і обмінюватися дипл. і консуль¬ 
ськими представниками, брати 
участь у діяльності міжнар. орг-цій 
закріплено в ряді статей Консти¬ 
туції СРСР 1977 (зокрема, 80-й) 
і Конституції УРСР 1978 (зокрема, 
74-й). Здійсьюючи це конституцій¬ 
не право, УРСР активно і послі¬ 
довно відстоює справу збереження 
миру й безпеки народів. 

В. О. Кравець. 

ДИПЛбМНА РОБбТА — за¬ 
ключна самостійна робота навчаль- 
но-дослідного характеру, викону¬ 
вана студентами, які закінчують 
ун-ти, екон., художні та ін. гума¬ 
нітарні вузи. Мета її — системати¬ 
зація, перевірка і узагальнення 
набутих студентами теоретичних 
знань і практичних навиків. Робо¬ 
ту захищають перед держ. екзаме¬ 
наційною комісією. Крім Д. р., 
випускники цих вузів складають 
державний екзамен з однієї із 
сусп.-політ. дисциплін. Захист 
Д. р. замість дипломного проекту 
передбачено й для деяких спеціаль¬ 
ностей у втузах. Випускникам, які 
захистили Д. р. . і склали держ. 
екзамен, видається диплом про 
присвоєння відповідної кваліфі¬ 
кації. 
ДИПЛбМНИЙ ПРОЕКТ — ви¬ 
пускна самостійна робота студен- 
тів вищих і середніх спец, техніч¬ 
них навч. закладів в СРСР. Скла¬ 
дається з теор. чи експерименталь¬ 
них досліджень, розрахунків, крес¬ 
лень та пояснювальної записки. 
Д. п. захищають перед держ. ек¬ 
заменаційною комісією. З окремих 
спеціальностей (в основному тех¬ 
нологічних) Д. п. замінюється дип¬ 
ломною роботою. Випускникам, 
які захистили Д. п., надається 
диплом про присвоєння відповід¬ 
ної кваліфікації. 
диплофАза (від грец. біяА.6- 
ое — подвійний і фаза) — фаза 
розвитку організму, на якій його 
клітини містять подвійний, або 
диплоїдний, набір хромосом. Д. 
триває від утворення зиготи до 
вступу материнських гамет або 
спор у мейоз. У різних грибів і 
водоростей та у найпростіших спів¬ 
відношення Д. і гаплофази неодна¬ 
кове. У мохів Д. представлена 
спорангієм і його ніжкою, у папо¬ 
ротеподібних гаплоїдний тільки 
заросток, у квіткових рослин і 
багатоклітинних тварин сома (ті¬ 
ло), як правило, диплоїдна. Див. 
також Чергування поколінь. 

дипбль (від грец. біс — ДВІЧІ 
і ябХос — полюс) електричний — 
сукупність двох рівних за абсолют¬ 
ною величиною різнойменних 
електричних зарядів +*7 і —*7, 
розміщених на деякій віддалі / 
один від одного. Осн. характе¬ 
ристикою Д. є дипольний момент 

р — вектор, напрямлений від не¬ 
гативного заряду до позитивного 
і чисельно рівний р = <7/ (мал.). Ди¬ 
польний момент визначає електр. 
поле, створене Д. на віддалі, на¬ 
багато більшій за /, а також дію 
на Д. зовн. електр. поля. Д. із 
змінним дипольним моментом є 
джерелом випромінювання елек¬ 
тромагнітних хвиль. 

ДИПРАЗЙН, піпольфен — лі¬ 
карський препарат з групи антигі- 
стамінних засобів. Застосовують 
при алергічних хворобах, захво¬ 
рюваннях центр, нервової системи, 
що супроводяться підвищеною про¬ 
никністю кровоносних судин, при 
морській та повітряній хворобах, 
блюванні вагітних тощо. 
ДЙПТАН Ольга Климентіївна 
[н. 29.XI (12.XII) 1912, с. Кодаки, 
тепер Васильківського р-ну Київ, 
обл. ] — новатор с.-г. виробництва, 
ланкова колгоспу ім. Ілліча Ва¬ 
сильків. р-ну Київ, обл., заслуже¬ 
ний працівник сільс. г-ва УРСР (з 
1970), двічі Герой Соціалістичної 
Праці (1954 і 1958). Член КПРС з 
1948. Ланка, яку очолила Д., усла¬ 
вилася високими сталими врожая¬ 
ми цукр. буряків (понад 600 ц/га 
на рік). Делегат XXI—XXIV з’їз¬ 
дів КПРС і XIX, XXI, XXIV з’їз¬ 
дів Компартії України. Депутат 
Верховної Ради УРСР 5—9-го скли¬ 
кань. Нагороджена 2 орденами 
Леніна, орденами Жовтневої Рево¬ 
люції, Трудового Червоного Пра¬ 
пора, Трудової Слави III ступеня, 
медалями. 
ДЙПТЕР (від грец. біятєрое — 
двокрилий) — тип давньогрецько¬ 
го храму, в якому прямокутне в 
плані приміщення оточене по зов¬ 
нішньому периметру 2 рядами ко¬ 
лон (храм Артеміди в Ефесі, тепер 
Туреччина; арх. Херсіфрон і Ме- 
таген, середина 6 ст. до н. е.). 
ДЙПТИХ (від грец. біятохос — 
подвійний, складений удвоє) — 
1) У давніх греків вкрита воском 
дощечка для письма. 2) Двійчатий 
складень з живописним зображен¬ 
ням. 3) Дві картини, пов’язані од¬ 
ним задумом. 4) Музичний цикл 
з двох п’єс. 
ДИРЕКТИВА (франц. сіігєсііує, 

від лат. сИгідо — направляю, виз¬ 
начаю) — розпорядження, керівна 
вказівка, настанова, що її дає ви¬ 
щий орган нижчестоящим чи керів¬ 
ник своїм підлеглим. 
ДИРЕКТбРІУМИ — місцеві ор¬ 
гани Рад. влади на Закарпатській 
Україні, створені в березні 1919 
після перемоги соціалістичної 
революції в Угорщині. Обиралися 
Радами робітників, солдатів і се- 
лян-бідняків і були їхніми вико¬ 
навчими органами. Працюючи в 
умовах запеклої класової бороть¬ 
би і воєнних дій, Д. протягом 40 
днів існування провели велику 
роботу в справі соціалістичних 
перетворень на Закарпатті. їхня 
діяльність відіграла значну роль 
у дальшому розгортанні революц. 
руху в краї. 
Літ.: Під прапором Великого Жовтня. 
Боротьба трудящих Закарпаття за 
Радянську владу в 1919 р. Збірник 
документів. Ужгород, 1959; Співак 
Б., Троян М. 40 незабутніх днів. 
Ужгород, 1967. 

ДИРЕКТОРІЯ (Оігесіоіге) — 
уряд Французької республіки, 
який існував з 4.XI 1795 до 10.ХІ 
1799. Складалася з 5 членів (ди¬ 
ректорів), які обиралися Радою 
п’ятисот і Радою старійшин. Д. 
виражала інтереси великої буржу¬ 
азії. Її внутр. політика була спря¬ 
мована проти революц. руху, 
зовн.— мала загарбницький ха¬ 
рактер. 
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ДИРЕКТОРІЯ — контрреволюцій¬ 
ний бурж.-націоналістичний «уряд» 
на Україні. Д. створено 13 XI 
1918 в Білій Церкві лідерами укр. 
дрібнобурж. і бурж. -націоналістич¬ 
них партій в умовах краху австро- 
німецької окупації України 1918 
та гетьманщини. Головою Д. до 
лютого 1919 був В. К. Винниченко, 
команд, військами — С. В. Пет¬ 
люра (з 10.11 1919 — голова Д.). 
Д. являла собою бурж.-куркуль¬ 
ську диктатуру. Гол. соціальною 
базою Д. були міська буржуазія, 
куркульство та дрібнобурж. міські 
елементи. У збройних загонах, що 
формувалися в основному з сільс. 
буржуазії та кол. офіцерів, бу¬ 
ли й селяни, обдурені обіцянками 
про передачу їм поміщицької зем¬ 
лі. Ядром військ Д. став полк га¬ 
лицьких <січових стрільців>. Д. 
намагалася захопити владу й збе¬ 
регти на Україні бурж. лад. При¬ 
ховуючи справжні наміри, Д. ого¬ 
лосила про нібито своє приєднан¬ 
ня до повстання робітників і тру¬ 
дящих селян проти окупантів і 
гетьманщини. При таємній підтрим¬ 
ці дипломатів Антанти і нім. 
командування Д. 14.XII 1919 за¬ 
хопила владу в Києві, а згодом і 
в ін. містах і селах України. Вдаю¬ 
чись до соціальної демагогії, фаль¬ 
шивих обіцянок і націоналістичної 
пропаганди, до створення т. з. тру¬ 
дових (насправді куркульських) 
рад та ін., Д. намагалася зміцни¬ 
ти свою владу. Проте трудящі ма¬ 
си України розпізнали справжнє 
обличчя Д. і під керівництвом біль¬ 
шовиків почали боротьбу проти неї. 
У відповідь на це Д. на захопленій 
території (частина Лівобережної 
та Правобережної України) вста¬ 
новила режим кривавого терору: 
розганяла Ради робітн. і сел. де¬ 
путатів, профспілки, заарештову¬ 
вала і вбивала комуністів; прихиль¬ 
ників Рад. влади, жорстоко при¬ 
душувала виступи робітників і 
селян. У Києві було розстріляно 
групу активних працівників Київ, 
більшовицької орг-ції, в т. ч. Г. Г. 
Тимофєєву, М. Є. Врублевського. 
Не маючи підтримки в укр. народі, 
Д. шукала її в імперіалістів Ан¬ 
танти. Вислужуючись перед нею, 
Д. сприяла розширенню англо- 
франц. інтервенції на Пд. України, 
погодилась передати Україну під 
франц. протекторат, оголосила 
війну Рад. Росії (16.1 1919), під¬ 
писала угоду з урядом панської 
Польщі про передачу їй зх.-укр. 
земель в обмін на постачання зброї. 
В ході наступу військ Українсько¬ 
го фронту і широкого повстансько- 
партизанського руху (див. Лу¬ 
бенське збройне повстання 1919, 
Дубровицьке збройне повстання 
1918—/9, Пашківецьке збройне 
повстання 1919) в січні — квітні 
1919 збройні сили Д. було розгром¬ 
лено. 5.II 1919 Богунський і Тара- 
щанський рад. полки вступили до 
Києва. Залишки військ Д. на чолі 
з Петлюрою втекли в Сх. Галичину, 
а частина — в Румунію. В липні 
1919, діставши допомогу від Ан¬ 
танти, війська Д. разом з загонами 
контрреволюц. Української га¬ 
лицької армії вдерлися на Україну, 
скориставшись з наступу дені кін¬ 
ців. У квітні 1920 Петлюра підпи¬ 
сав Варшавську угоду 1920 з пансь¬ 

кою Польщею, обіцявши передати 
частину укр. земель під її владу, 
разом з польс. військами почав 
війну проти Рад. Росії та України. 
Після закінчення радянсько-поль¬ 
ської війни 1920 і розгрому пет¬ 
люрівських банд Д. припинила 
існування. 
Літ.: Гражданская война на Украя¬ 
не. 1918—1920. Сборник документов и 
материалов, т. 1, кн. 1—2. К., 1967; 
Історія Української РСР, т. 5. К., 
1977. А. В. Лихолат. 

ДИРЕКТРИСА (від лат. сіігесі- 
гіх — напрямна) — пряма, яка 
лежить у площині конічного пере¬ 
різу і характеризується тим, що 
відношення віддалі між будь-якою 
точкою цього перерізу та його фо¬ 
кусом до віддалі між тією ж точ¬ 
кою і цією прямою є сталою вели¬ 
чиною, яка дорівнює ексцентри¬ 
ситету кривої. Гіпербола та еліпс 
мають по дві Д. (по одній для 
кожного фокуса), парабола — 
одну. 
диригування (від лат. сіігі- 
§о — направляю, керую) — мисте¬ 
цтво керування оркестром, хором, 
оперною чи балетною виставою, 
музичним ансамблем. Диригент ін¬ 
терпретує твір, стежить за точним 
виконанням авторського тексту і 
худож. задуму композитора, ан¬ 
самблем, ритмом, темпом, динамі¬ 
кою, нюансами, інтонацією; вка¬ 
зує вступ виконавцям. Первісна 
форма Д. (хейрономія) відома вже 
в Старод. Єгипті і Старод. Греції: 
темп, метр, ритм і напрямок ме¬ 
лодичної лінії вказувались жеста¬ 
ми. В 17 ст. функції диригента 
виконував клавесиніст або перший 
скрипаль. Згодом відокремлений 
від оркестру диригент гучно відсту¬ 
кував ритм ударами жезла. Осно¬ 
воположниками сучас. Д., з палич¬ 
кою в руці, вважають І. Мозеля 
(1812), Л. Шпора (1817), Ф. Мен- 
дельсона, К.-М. Вебера. Розвиток 
основ сучас. Д. пов’язаний з іме¬ 
нами Л. Бетховена, Г. Берліоза 
і Р. Вагнера. Серед видатних 
зх.-європ. диригентів 19—20 ст.— 
Г. Ріхтер, А. Нікіш (Угорщина), 
Ф. Мотль, Г. Бюлов, Ф. Вайнгарт- 
нер, Р. ПІтраус (Німеччина), Г. 
Малер (Австрія), А. Тосканіні 
(Італія) та ін. Значне місце в істо¬ 
рії вітчизн. мистецтва Д. нале¬ 
жить Е. Направнику, С. Рахма- 
нінову, А. та М. Рубінштейнам, 
В. Суку, С. Кусевицькому, М. 
Голованову, С. Самосуду, О. Ме- 
лік-Пашаєву, Є. Мравинському, 
Є. Свєтланову та ін. Серед видат¬ 
них хорових диригентів України 
дожовтневого періоду були П. Де- 
муцький, О. Кошиць, симфоніч¬ 
них— Д. Ахшарумов, О. Виноград- 
ський, І. Слатін, Й. Прибік та 
ін. У розвитку укр. рад. школи 
Д. велику роль відіграла діяльність 
А. Пазовського, А. Моргуляна, 
О. Дранишникова, О. Климова, 
О. Сороки, Г. Верьовки та ін. 
Мистецтво Д. розвивають майстри 
Київ., Харків., Одес., Львів., 
Донецького, Дніпроп. театрів опе¬ 
ри та балету (див. окремі статті), 
Симфонічного оркестру УРСР, 
Симфонічного оркестру україн¬ 
ського телебачення і радіо, Укра¬ 
їнського народного хору ім. Г. Г. 
Верьовки, капели «Думка*, Капе¬ 
ли бандуристів УРСР. 

Літ.: Колесса М. Ф. Основи техніки 
диригування. К., 1973; Дирижерское 
исполнительство. М., 1975; Мікорей 
Ф. Основи диригентської науки. Пер. 
з нім. К.,,1928. В. С. Тольба. 
ДИРИЖАБЛЬ (франц. бігі§еаЬ- 
1е, букв.— керований) — керова¬ 
ний літальний апарат (аеростат) 
видовженої форми, легший за по¬ 
вітря. Осн. частини Д.: корпус 
(оболонка), що його заповнюють 
газом (звичайно воднем або гелієм); 
двигуни з повітряними гвинтами і 

Дирижабль напівжорсткої системи. 

системи, які забезпечують їхню дію; 
оперення — стабілізатори, кілі, 
рулі висоти і керування; гондола 
(одна або кілька) для розміщення 
екіпажу, пасажирів або вантажів; 
причально-швартувальні пристрої. 
Розрізняють Д. (мал.) м’якої, на¬ 
півжорсткої і жорсткої систем. 
Матер’яний корпус Д. м’якої і 
напівжорсткої систем є водночас 
вмістищем для газу. Незмінність 
зовн. форми таких Д. зумовлюється 
невеликим надлишковим тиском 
газу, що постійно підтримується 
повітрям, яке нагнітають у м’які 
балони (балонети). У нижній 
частині Д. напівжорсткої системи 
є жорстка кільова ферма. В Д. 
жорсткої системи газ міститься в 
кількох м’яких балонах; незмін¬ 
ність його зовн. форми забезпе¬ 
чується звичайно металевим кар¬ 
касом. Д. здатні перевозити важкі 
і великогабаритні вантажі, долати 
без посадки значні віддалі. Однак 
польоти на Д. залежать від метео¬ 
рологічних умов, швидкість їх 
невелика (100—135 км/год). Пер¬ 
ші Д. створено у другій половині 
19 і на поч. 20 ст. у Франції, Ні¬ 
меччині, Італії, США. У 1887 
К. Е. Ціолковський запропонував 
проект суцільнометалевого безкар- 
касного дирижабля. Перший Д. 
м’якої системи цивільного призна¬ 
чення спроектував і збудував 
(1911) Ф. Ф. Андерс. З розвитком 
авіації Д. дещо втратили своє зна¬ 
чення, проте залишаються важли¬ 
вим засобом перевезення велико- 
габарит. вантажів._ 

1Р. А. Гохман\ 

ДИРХАМ, дирхем— 1) Старо¬ 
винна арабська срібна монета, кар¬ 
бували її з 695 р. 2) Розмінна мо¬ 
нета ряду країн: Йорданії (1/10 
йорданського динара); Іраку (1/20 
іракського динара); Кувейту (1/10 
кувейтського динара); Лівії (1/1000 
лівійського динара). 3) Грошова 
одиниця Марокко, поділяється на 
100 сантимів. За курсом Держ¬ 
банку СРСР на квітень 1979 100 
марокканських Д. дорівнюють 
16,94 крб. 4) Міра ваги дорого¬ 
цінних металів у Єгипті й Судані. 
ДИС... (грец. боа..., лат. сііз...) — 
префікс (перед приголосним) 
в іншомовних словах, який озна- 

ДИС... 

23' 
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ДИСАХАРИДИ 

г 2 5 
а / і 

Дисектор 
1 — фотокатод; 
2 — діафрагма; 
3 — вторинноелектрон- 
ний помножувач. 

чає утруднення, порушення, роз¬ 
лад, поділ, втрату (дисгармонія, 
дистрофія). Перед голосним пи¬ 
шеться диз... 
ДИСАХАРЙДИ , 6ІОЗИ С12Н22О11 — 

група вуглеводів, молекули 
яких складаються з двох залишків 
моносахаридів. Д. легко розчи¬ 
няються в воді, добре кристалізу¬ 
ються, мають солодкий смак. 
При окисленні дають альдонові 
к-ти, при відновленні — спирти, 
при гідролізі — моносахариди. Як 
у вільному стані, так і в складі 
ін. молекул дуже поширені в тва¬ 
ринних і рослинних організмах. 
Найпоширеніші Д.: сахароза, лак¬ 
тоза, мальтоза. Д.— цінні харчо¬ 
ві й смакові речовини; деякі Д. 
застосовують у мікробіології і 
фармації. 
ДИСГАРМОНІЯ (від дис... і гар¬ 
монія) — відсутність або порушен¬ 
ня гармонії, немилозвучність, роз¬ 
лад. 
ДИСГРАФІЯ (від дис... і грец. 
урафсо — пишу) — частковий 
розлад письма, пов’язаний з недо¬ 
розвиненням або розпадом фоне¬ 
матичних уявлень. Виявляється 
в заміні букв та ін. перекрученнях 
звуко-буквеного складу слова. 
Найтяжчий ступінь порушення 
письма — аграфія. Запобігти Д. 
можна в процесі своєчасного по¬ 
долання вад усного мовлення. 
Виправляється Д. спец, логопедич¬ 
ними методами (див. Логопедія). 
ДИСЕКТОР (від грец. біс — дві¬ 
чі і лат. зесо — розсікаю, відді¬ 
ляю) — перетворювач світлового 
сигналу на електричний; переда¬ 
вальна телевізійна трубка мит¬ 
тєвої дії з вторинноелектронним 
помножувачем. Під дією світла 
фотокатод Д. (мал.) випромінює 
потік електронів (див. Емісія елек¬ 
тронна), який електр. полем пе¬ 
реноситься в площину діафрагми. 
Частина цього потоку (через от¬ 
вір діафрагми) потрапляє у вто- 
ринноелектронний помножувач, 
підсилюється і утворює на виході 
Д. відеосигнал. Д. нескладні за 
конструкцією, відзначаються лі¬ 
нійною залежністю між вхідним і 
вихідним сигналами і малою інер- 
ційністю. Недоліком Д. є низька 
чутливість. Д. застосовують гол. 
чин. в автом. телевізійних систе¬ 
мах. Г. Ф. Семенов. 
ДИСЕРТАЦІЯ (лат. сііззеПаЬіо — 
розвідка, дослідження) — в СРСР 
наукова праця, підготовлена для 
прилюдного захисту на здобут¬ 
тя вчених ступенів кандидата 
наук і доктора наук. До захисту 
(запроваджено 1932) допуска¬ 
ються лише ті Д., які повністю або 
частково опубліковані й здобули 
позитивну оцінку громадськості. 
Д. на здобуття вченого ступеня 
кандидата наук повинна виявити 
не лише фундаментальні знання 
дисертанта з даної галузі знання і 
його здатність до самостійного 
наук, дослідження, а й містити в 
собі нові теор. висновки та практич¬ 
ні рекомендації. Докторська Д. 
повинна теоретично узагальнюва¬ 
ти й розв’язувати певну наук, про¬ 
блему і становити собою значний 
внесок у науку і практику. Захи¬ 
щають Д. на спеціалізованих ра¬ 
дах по захисту Д. та присудженню 
вчених ступенів при вузах, н.-д. 

установах, наук.-виробничих об’єд¬ 
наннях. Затверджує Д. Вища ате- 
стаційна комісія при Раді Міні¬ 
стрів СРСР. 
ДИСИМІЛЯЦІЯ (ВІД Лат. СІІ88І- 

ШІІІ8 — несхожий) в біоло¬ 
гії — розклад органічних речо¬ 
вин (білків, жирів, вуглеводів, 
нуклеїнових кислот та ін.) в орга¬ 
нізмі на простіші речовини. Одна з 
сторін обміну речовин і енергії 
(див. Біоенергетика) та протилеж¬ 
ний асиміляції і нерозривно по¬ 
в’язаний з нею процес. Основні 
орми Д.— дихання і бродіння. 
айпростішими кінцевими про¬ 

дуктами Д. всіх організмів є вода, 
вуглекислий газ і аміак. Вони 
виводяться з тваринного організ¬ 
му, а в рослинному є основним 
вихідним матеріалом для аси¬ 
міляції. В процесі Д. вивільню¬ 
ється енергія, яка частково пере¬ 
творюється на тепло чи акумулю¬ 
ється в молекулах нуклеозидфос- 
форних кислот, гол. чин. аденозин- 
трифосфорної кислоти, АТФ (див. 
Аденозинфосфорні кислоти). Єд¬ 
ність процесів Д. і асиміляції за¬ 
безпечує безперервне оновлення 
органічних речовин і тому стано¬ 
вить основу життєдіяльності тва¬ 
ринних і рослинних організмів. 

Р. В. Чаговець. 
ДИСИМІЛЯЦІЯ вмовознав- 
с т в і, розподібнення — фонетич- 
не явище, яке полягає в заміні 
одного з двох однакових чи схо¬ 
жих за вимовою звуків іншим, 
менш подібним. У літ. мові трап¬ 
ляється рідше, ніж асиміляція. В 
укр. мові розрізняють прогресивну 
Д., коли попередній звук впливає 
на наступний («рибалити» з кол. 
«рибарити»), і регресивну, коли 
наступний звук впливає на попе¬ 
редній («лицар» із кол. «рицар»). 
Д. може бути суміжна («хто» з 
«кьто») і несуміжна, або Д. на від¬ 
далі («срібло» з кол. «срібро»). 
ДИСИПАТЙВНІ СИСТЕМИ (від 
лат. сіІ88Іраиі8 — розсипаний, роз¬ 
киданий) — динамічні системи, в 
яких повна механічна енергія (су¬ 
ма кінетичної і потенціальної енер¬ 
гій) під час руху зменшується, пе¬ 
реходячи в інші форми енергії, 
напр. у теплоту. Зокрема, Д. с. 
є тверді тіла, між якими діють 
сили тертя, рідини або гази, між 
частинками яких під час руху ді¬ 
ють сили в'язкості. У фізиці по¬ 
няття Д. с. часто поширюють на 
немех. системи, в яких відбува¬ 
ється зменшення енергії впорядко¬ 
ваного руху (напр., електр. кон¬ 
тур» У якому внаслідок омічного 
опору згасають вільні коливання 
електр. струму). У земних умовах 
через наявність сил опору всі 
системи є дисипативними. 
ДИСКАНТ (від дис... і лат. сап- 
ІД18 — спів) — 1) Високий дитя¬ 
чий голос (хлопчиків). 2) Партія 
в хорі для високих дитячих або 
жіночих (сопрано) голосів. 3) Фор¬ 
ма багатоголосся, яка виникла 
в 12 ст. у Франції. Назву дістала 
від верхнього голосу, що супрово¬ 
див оен. мелодію у протилежному 
русі. 4) В донському козачому, 
білорус, та укр. нар. співі — під¬ 
голосок над основним голосом. За¬ 
стосування його в укр. нар. співі 
наз. «виводом»; виконує цю пар¬ 
тію жіночий голос (сопрано)— 

«виводчик», «горак». «Вивод» при¬ 
крашає мелодію, створює особли¬ 
ву муз. форму — нар.-підголоско- 
ву поліфонію. 
ДИСКОМІЦеТИ фізсошусеїез)— 
група порядків сумчастих грибів. 
Д. властиві відкриті плодові ті¬ 
ла — апотеції, дископодібної або 
блюдцевидної форми (звідси й 
назва). Лише у видів порядку ора- 
цидієвих плодові тіла замкнені, 
при достиганні розкриваються щі¬ 
линою або лопатями. Сумки 4— 
8-спорові, циліндрично-овальні. 
Бл. 4000 видів. Більшість Д.— 
сапрофіти, ростуть у грунті й на 
мертвій деревині; є серед них їстів¬ 
ні види (зморшки, строчки, трю¬ 
фелі). Деякі Д. (склеротинія, моні- 
лінія та ін.) — паразити вищих 
рослин, у т. ч. багатьох плодових 
та овочевих культур. 
ДИСКОНТ (англ. сіізсоипі:, букв. 
— знижка) — купівля банками 
капіталістичних країн векселів 
до закінчення їхнього строку; про¬ 
цент, що його стягують банки за 
цю операцію. 
ДИСКОНТИНУТТЄТ (франц. 
сіізсопіітіііе — переривчатість) — 
правило парламентської процеду¬ 
ри, згідно з яким усі законопро¬ 
екти,, внесені до парламенту під 
час даної сесії, мають бути затвер¬ 
джені до її закінчення. В тих бурж. 
країнах, де Д. має місце (напр., 
Англія, СІЛА), використовується 
правлячими партіями для фактич¬ 
ного позбавлення депутатів опози¬ 
ції права законодавчої ініціативи 
шляхом затримання небажаного 
законопроекту до закінчення се¬ 
сії. 
ДИСКОНТНА ПОЛІТИКА (від 
дисконт) — політика підвищення 
або зниження ставок при купівлі 
векселів, що її проводять централь¬ 
ні емісійні банки капіталістичних 
країн для регулювання попиту й 
пропонування позичкових капіта¬ 
лів, стану балансу платіжного і 
валютних курсів. Коли емісійні 
банки заінтересовані в підвищен¬ 
ні попиту на кредит, вони знижу¬ 
ють дисконт, якщо прагнуть об¬ 
межити попит на кредит — підви¬ 
щують дисконтну ставку. Але роз¬ 
міри попиту на кредит визнача¬ 
ються не тільки рівнем позичково¬ 
го процента; осн. вплив мають нор¬ 
ма прибутку і заг. стан капіталі¬ 
стичного відтворення. Тому на¬ 
віть різке зниження дисконтних 
ставок може бути недостатнім, щоб 
викликати підвищення попиту на 
кредит. Д. п. може певною мірою 
впливати на рух валютних курсів 
і кредиту, але вона не спроможна 
подолати стихійний розвиток капі¬ 
талістичної економіки, який кі¬ 
нець кінцем зумовлює цей рух. 
дискретність (від лат. сіІ8- 
сгеідіз — роздільний, перервний)— 
перервність. Д. протиставляється 
неперервності. Напр., у матема¬ 
тиці система цілих чисел є дискрет¬ 
ною на протилежність системі 
дійсних чисел (див. Неперервні 
функції). У фізиці й хімії Д. оз¬ 
начає зернистість будови матерії, 
її атомічність. Історія науки і 
сусп. практика підтверджує не 
лише протилежність, а й зв’язок і 
єдність Д. і неперервності. Див. 
також Перервність і безперерв¬ 
ність. 
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ДИСКРИМІНАНТ [від лат. бІ5- 
сгітіпапз (сіізсгітіпапііз) — той, 
що розрізняє] многочлена — си¬ 
метрична функція коренів хіу х2у 
..., хп многочлена { (х) = а0хп + 
+ а,*"-1-*- ... 4- ап_х х 4- ап (а^ф 
Ф 0), яка виражається формулою 
£> (О = <?“~2 (х,- х,У (х, - х3У 
... (*„_і— хпу. Д. раціонально ви¬ 
ражається через коеф. а0, аіу ..., 
а„. Так, для і (х) = а^х2 4- ахх 4- 

2 
4- а2 матимемо О {() = <*\ — 
—4а0а2у для і (х) = х3 4- ахх2 4- 
+ а2х 4- а3 матимемо 'О (/) = 

2 2 3 3 2 

— а а — 4а — 4а а3 — 27а 4- 
12 2 1 З 

4- 18аха2а3. Многочлен і (х) тоді 
і тільки тоді має кратні корені, 
коли його Д. дорівнює нулеві. 
Літ.: Окунев Л. Я. Вьісшая алгебра. 
М., 1966; Костарчук В. М., Хацет 
Б. І. Курс вищої алгебри. К., 1969. 

_ В. С. Чарін. 
ДИСКРИМІНАТОР (лат. (іізсгі- 
гпіпаїог — відокремлювач, розріз- 
нювач) — електронний пристрій, 
що перетворює зміну параметра 
електричного сигналу на сигнал 
непогодження. Дія Д. (мал.) грун¬ 
тується на порівнянні параметра 
(фази, частоти, тривалості, ам¬ 
плітуди) вхідного сигналу з таким 
самим (номінальним) параметром 

Частотний дискримінатор: 
/ — фазовий детектор; 2, 3 — резо¬ 
нансний контур; А — напруга вхід¬ 
ного сигналу; Б — напруга вихідного 
сигналу. 

еталонного сигналу, внаслідок чого 
на виході пристрою виникає різ¬ 
ницева напруга — напруга непо¬ 
годження. Величину й полярність 
сигналу непогодження визначають 
за відхиленням параметра вхідного 
сигналу від його номінальної ве¬ 
личини. Розрізняють Д. фазові, 
частотні, часові й амплітудні. Д. 
застосовують у системах автом. 
регулювання засобів автоматики й 
телемеханіки, в частотних і фазо¬ 
вих детекторах радіоприймачів, 
приладах ядерної техніки тощо. 

„ Г. І. Гладииіев. 
ДИСКРИМІНАЦІЯ (лат. Лізсгі- 
ті пасі о — розрізнення, розділен¬ 
ня)— 1) Навмисне приниження, 
обмеження або позбавлення прав 
певної групи осіб за будь-якою 
ознакою, що призводить до пору¬ 
шення прав людини. Д. притаман¬ 
на експлуататорському суспільст¬ 
ву. В бурж. д-вах найчастіше про¬ 
водиться за ознаками раси, націо¬ 
нальності, статі, реліг. або політ, 
поглядів, часто шляхом прийняття 
відповідного законодавства (ПАР, 
Пд. Родезія) або фактичного 
здійснення Д. в повсякденному 
житті чи насадження расистської 
ідеології. Найпотворніших форм 
усі види Д. набувають при встанов¬ 
ленні влади фашизму. Д. супере¬ 
чить принципам Статуту ООН, 
заборонена рядом договорів між¬ 
народних. В соціалістичному сус¬ 

пільстві ліквідовано соціальні пе¬ 
редумови Д. СРСР разом з ін. 
країнами соціалістичної співдруж¬ 
ності активно бореться проти всіх 
форм Д. і є учасником найважли¬ 
віших міжнар. угод у цій галузі. 
2) Д. в міжнародних від¬ 
носинах — незаконна практи¬ 
ка д-в, яка веде до обмеження прав 
органів, орг-цій і громадян однієї 
д-ви порівняно з правами органів, 
орг-цій і громадян ін. д-ви з метою 
здобуття політ, і екон. переваг. 
Д-ва, що зазнала Д., має право 
відповідно до діючих принципів 
міжнар. права вжити реторсії 
і репресалії по відношенню до д-ви- 
порушника. Рад. Союз рішуче 
виступає проти будь-якої Д. в 
міжнар. відносинах, що закріплено 
в рішеннях з’їздів КПРС і в Кон¬ 
ституції СРСР. С. В. Ісакович. 

ДИСКУВАННЯ — обробіток верх- 
нього шару грунту дисковими бо¬ 
ронами. В процесі Д. робочі орга¬ 
ни знаряддя — диски розрізують, 
а при відповідній установці їх — 
розпушують пласт і частково пе¬ 
ревертають його. Д. широко засто¬ 
совують для лущення стерні, щоб 
зберегти вологу в грунті і знищи¬ 
ти бур’яни, а також під час об¬ 
робітку перезволожених грунтів, 
при догляді за луками та люцерни¬ 
щами тощо. 
ДИСКУРСЙВНИЙ (від лат. бІ5- 
сигзиБ, букв.— біганина, рух, 
тут — міркування) — розсудковий, 
логічний, опосередкований на 
відміну від чуттєвого, безпосеред¬ 
нього, інтуїтивного. 
ДИСКУСІЯ (лат. сіІ5си55Іо — роз¬ 
гляд)— 1) Широке публічне об¬ 
говорення якого-небудь спірного 
питання. 2) В переносному значен¬ 
ні — спір, суперечка окремих осіб, 
співбесідників. 

ДИСКУСІЯ ПРО ПРОФСПІЛ- 
КЙ — дискусія в РКП(б) про роль 
і завдання профспілок у будів¬ 
ництві соціалістичного суспільства. 
Відбулася наприкінці 1920 — на 
поч. 1921, під час переходу Країни 
Рад від громадян, війни до мирного 
будівництва, від політики «воєн¬ 
ного комунізму» до нової економіч¬ 
ної полїЛіики. Це вимагало зміц¬ 
нення демократичних основ у всій 
системі диктатури пролетаріату, 
в т. ч. в масових орг-ціях трудя¬ 
щих, зокрема в профспілках. Од¬ 
нак проти ленінської лінії на роз¬ 
ширення демократії, яку підтри¬ 
мувала більшість комуністів, ви¬ 
ступили антипарт. елементи — 
троцькісти, «децисти» (див. Група 
«демократичного централізму »), 
«робітнича опозиція», т. з. «бу¬ 
ферна» група Бухаріна. Троцький 
висунув авантюристичну вимогу 
негайного «одержавлення» профспі¬ 
лок, перетворення їх на придаток 
держ. апарату з передачею функ¬ 
цій управління виробництвом. Він 
пропонував здійснити «перетрушу¬ 
вання» профспілок, «загвинтити 
гайки», тобто запровадити в робо¬ 
ті з масами методи примусу й 
адміністрування. «Децисти» (Са- 
пронов, Осинський та ін.) вимага¬ 
ли повної свободи фракцій і угру¬ 
повань у партії, заперечували не¬ 
обхідність парт, керівництва проф¬ 
спілками, виступали проти єдино¬ 
начальності й твердої дисципліни 

на підприємствах. «Робітнича опо¬ 
зиція» (Шляпников, Медведєв та 
ін.) висувала вимогу невтручання 
ЦК РКП(б) в роботу рад. і проф. 
органів, передачі управління нар. 
госп-вом профспілкам і загалом 
підпорядкування їм д-ви. На сло¬ 
вах обстоюючи єдність партії, фак¬ 
тично підтримувала троцькістську 
платформу група Бухаріна. Пар¬ 
тія протиставила опозиційним гру¬ 
пам т. з. «платформу 10-ти», під¬ 
писану В. І. Леніним, Я. Е. Руд- 
зутаком, М. І. Калініним, Г. І. Пет- 
ровським, Ф. А. Сергєєвим (Ар- 
темом), Й. В. Сталіним, А. С. Ло- 
зовським та ін. В ній підкреслю¬ 
валась роль профспілок як школи 
комунізму, відзначалося, що гол. 
методом їхньої роботи є перекону¬ 
вання, що всю роботу профспілок 
спрямовує партія. В. І. Ленін дав 
глибокий аналіз платформам опо¬ 
зиціонерів, викрив їхню теоретич¬ 
ну неспроможність і авантюризм, 
переконливо довів, що дійсні роз¬ 
ходження з Троцьким, який нав’я¬ 
зав партії Д.проп.,є розходження 
«в питанні про методи пі д х о д у 
до маси, оволодіння масою, зв’яз¬ 
ку з масою. В цьому вся суть» 
(Повне зібр. тв., т. 42, с. 199). Він 
з вичерпною ясністю показав, що 
профспілки «не є організація дер¬ 
жавна, це не є організація примусу, 
це є організація виховна, органі¬ 
зація залучення, навчання, це 
є школа, школа управління, школа 
господарювання, школа комуніз¬ 
му» (Повне зібр. тв., т. 42, с. 196). 
Ленінську платформу підтримала 
переважна більшість комуністів 
Петроград., Моск., Іваново-Возне- 
сенської, Ярославської та ін. парт, 
орг-цій, комуністів України. Пле¬ 
нум ЦК КП(б)У (січень 1921) 
схвалив ленінську платформу й 
затаврував платформи антиленін- 
ських груп. 
Підсумки дискусії підбив Деся¬ 
тий з'їзд РКП(б), який засудив 
погляди опозиційних груп, прий¬ 
няв ленінську платформу і схва¬ 
лив написану В. І. Леніним резо¬ 
люцію «Про єдність партії», в 
якій пропонувалось негайно роз¬ 
пустити всі опозиційні групи й не 
допускати, під загрозою виклю¬ 
чення з партії, виникнення їх у 
майбутньому. Ідейний розгром ан¬ 
типарт. груп мав величезне значен¬ 
ня для дальшого зміцнення єднос¬ 
ті партії. 
Літ.: Ленін В. 1 Повне зібрання творів: 
т. 42. Про професійні спілки, про по¬ 
точний момент і про помилки т. 
Троцького.— Криза партії.— II Всеро¬ 
сійський з’їзд гірників.— Ще раз про 
профспілки, про поточний момент і 
про помилки тт. Троцького і Бухарі¬ 
на; т. 43. X з’їзд РКП(б) 8—16 березу 
ня 1921 р. Промова про професійні 
спілки 14 березня; КПРС в резолюціях 
і рішеннях з’їздів, конференцій і 
пленумів ЦК, т. 2. К., 1979; Історія 
Комуністичної партії Радянського Со¬ 
юзу, т. 4, кн. 1. К., 1972; Нариси істо¬ 
рії Комуністичної партії України. К., 
1977; Брежнєв Л. І. Радянські проф¬ 
спілки — впливова сила нашого сус¬ 
пільства. К., 1977. П. П. Гудзенко. 

ДИСЛАЛІЯ (від дис... і грец. 
ХаХіа — мова, вимовляння) — роз¬ 
лад мови, що виявляється в пору¬ 
шеннях вимовляння звуків. Розріз¬ 
няють Д. механічну, пов’язану з 
анатомічними дефектами артику¬ 
ляційного апарата, і функціональ- 

ДИСЛАЛІЯ 
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ну, що спричиняється через не¬ 
правильне сприймання звуків. Д. 
в багатьох випадках супроводять 
відхилення в письмі, яким необ¬ 
хідно запобігати в процесі корек¬ 
ції вад вимовляння. Методи подо¬ 
лання Д. розробляє логопедія. 
Див. також Дисграфія. 
ДИСЛОКАЛЬНИЙ ШЛЮБ (від 
дме... і лат. 1осч$ — місце)—звичай, 
за яким подружжя проживали роз¬ 
дільно: чоловіки і їхні дружи¬ 
ни — в своїх споріднених групах. 
Деякі дослідники вважають, що 
Д. ш. існував ще в епоху переходу 
від матріархату до патріархату. 
Був поширений у ряді племен Азії, 
Океанії, Африки, Америки. 
ДИСЛОКАЦІЇ (від дис... і лат. 
ІОС115 — місце) — 1) В геоло¬ 
гії — порушення форм первин¬ 
ного залягання верств гірських 
порід, зумовлені тектонічними 
рухами земної кори, магматични¬ 
ми процесами, метаморфізмом та 
екзогенними процесами. Найпоши¬ 
реніші тектонічні Д. За характе¬ 
ром порушення їх поділяють на 
складчасті (плікативні дислока¬ 
ції) і розривні (диз'юнктивні дис¬ 
локації). З Д. пов’язані утворення 
родовищ корисних копалин, зокре¬ 
ма нафти й газу, металевих руд 
та ін. 2) У кристалах — де¬ 
фекти, що являють собою лінії, 
вздовж і поблизу яких порушено 
правильне розташування атомних 
площин. Найпростішими з них є 
крайові та гвинтові Д. Крайова Д. 
виникає, коли одна з атомних 
площин обривається всередині кри¬ 
стала. В разі гвинтової Д. жодна 
з атомних площин не обривається 
всередині кристала, але площини 
стикаються одна з одною так, що 
кристал складається фактично з 
однієї площини, зігнутої по гвин¬ 
товій лінії. Д. сильно впливають 
на міцність кристалів, на їхню 
електропровідність, оптичні, маг¬ 
нітні та ін. властивості. Див. також 
Дефекти в кристалах. 
ДИСЛОКАЦІЯ ВІЙСЬК — роз¬ 
міщення (розквартирування) час¬ 
тин, з’єднань і установ збройних 
сил у місцях їхнього перебування 
на території своєї або окупованої 
країни. При Д. в. беруть до уваги 
необхідність забезпечення збройни¬ 
ми силами захисту інтересів своєї 
країни на випадок війни. Поняття 
«дислокація військ» під час війни 
застосовується щодо формувань, 
які не входять до складу діючих 
армії і флоту. 
ДИСМЕНОРЕЯ (від дис..., грец. 
рцу — місяць і рєсо — течу) — роз¬ 
лади менструації, які супроводять¬ 
ся болями внизу живота, у попе¬ 
реку, а також загальними явищами 
(мігрень, серцебиття, блювання, 
порушення сну, проноси тощо). 
Д. буває первинна (у жінок, 
частіше у дівчат, які ніколи не 
хворіли на гінекологічні захворю¬ 
вання) і вторинна (у жінок з 
запальними захворюваннями ста¬ 
тевих органів, неправильним поло¬ 
женням матки тощо). Буває й особ¬ 
лива форма Д. — перетинчаста (при 
гормональній дисгармонії, спричи¬ 
нюваній недостатньою функцією 
яєчників тощо). До Д. можуть при¬ 
звести анемія, вади розвитку мат¬ 
ки, нервово-психічні розлади то¬ 
що. Частіше Д. трапляється у дів¬ 

чат та жінок, які не народжували. 
Лікування: загальнозміц- 
нюючі засоби, гормонотерапія, фі¬ 
зіотерапія. 
ДИСОНАНС (франц. СІІ550ПаПСЄ, 
ВІД лат. СІІ550ПаП5 — різноголосий, 
різнозвучний) — 1)В музиці — 
звучання тонів, що «не зливають¬ 
ся», створюють враження неузгод¬ 
женості, різкості звучання (не слід 
ототожнювати з немилозвучністю; 
див. Какофонія). До Д. належать 
великі й малі секунди та септими, 
деякі збільшені і зменшені інтер¬ 
вали, а також акорди, побудовані 
хоч би на одному з цих інтервалів. 
У традиційній гармонії, що спи¬ 
рається на тональну систему, Д. 
вимагає розв’язання в консонанс. 
У сучас. гармонії Д. емансипова- 
ний, не потребує обов’язкового роз¬ 
в’язання і зберігає більшу або 
меншу напруженість. Дисонантні 
співзвучності використані у тво¬ 
рах багатьох сучас. укр. рад. 
композиторів. 2) У віршуван- 
н і — неповна рима, в якій збі¬ 
гаються лише приголосні звуки 
(див. Консонанс). 3) Переносно — 
відсутність гармонійності — нео¬ 
бхідних пропорцій, рис, явищ 
тощо. Л. 3. Мазепа. 
ДИСОЦІАЦІЯ (лат. с1І550сіаіїо — 
роз’єднування, розділення) — роз¬ 
пад молекул на прості молекули, 
атомні групи або іони. Залежно 
від причин, що зумовлюють Д., роз¬ 
різняють: термічну Д.— роз¬ 
кладання речовини при нагріван¬ 
ні (напр., СаС03 СаО 4- СОг — 
(3); електролітичну Д.— 
розпад розчинених електролітів 
на іони (напр., НС1 Н+ + С1“); 
фотохімічну Д.— розкла¬ 
дання речовин під дією світла 
(напр., С12 + Н\ -► 2С1, де Н\ — 
квант світла). Мірою Д. є с т у - 
пінь дисоціації — від¬ 
ношення числа молекул, які роз¬ 
пались (дисоціювали), до заг. чис¬ 
ла молекул. 
ДИСПАНСЕР (франц. СІІ5рЄП5аІ- 
ге) — в СРСР та інших соціаліс¬ 
тичних країнах спеціалізований 
лікувально-профілактичний за¬ 
клад, що здійснює диспансериза¬ 
цію. Є Д. протитуберкульозні, 
шкірно-венерологічні, трахоматоз¬ 
ні, онкологічні, психоневрологічні, 
лікарсько-фізкультурні, проти- 
зобні. До складу Д. входять полік¬ 
лініка, стаціонар, різні лаборато¬ 
рії та спеціалізовані лік.-профі¬ 
лактичні кабінети, в окремих ви¬ 
падках — денні та нічні санато¬ 
рії, лік.-трудові майстерні, діє¬ 
тичні їдальні і т. п. Населення в Д. 
обслуговують за територіальним 
принципом. В УРСР 1977 було 
452 диспансери. А. М. Сердюк. 
ДИСПАНСЕРИЗАЦІЯ — в СРСР 
та ін. соціалістичних країнах си¬ 
стема роботи всіх лікувально-про¬ 
філактичних закладів, спрямована 
на запобігання захворюванням, ак¬ 
тивне виявляння й лікування хво¬ 
рих, особливо в ранніх стадіях за¬ 
хворювань. Д. є одним з провід¬ 
них методів організації охорони 
здоров’я населення і якнайкраще 
відповідає профілактичному на¬ 
прямові рад. медицини. Д. перед¬ 
бачає систематичний нагляд за ста¬ 
ном здоров’я певних контингентів 
населення, вивчення і оздоровлен¬ 
ня умов праці і побуту, своєчасне 

проведення лі к. -профі лактичних 
заходів, запобігання ускладненням 
1 появі інвалідності, збереження і 
зміцнення здоров’я і фізичного 
розвитку населення. В СРСР обо¬ 
в’язковій Д. підлягають вагітні, 
діти різних вікових груп, підліт¬ 
ки, допризовники, робітники пром. 
підприємств з особливими умовами 
праці, механізатори та деякі ін. 
працівники сільс. г-ва, спортсме¬ 
ни, інваліди війни і праці тощо. 
Під диспансерним наглядом пере¬ 
бувають хворі на серцево-судинні, 
психічні, венеричні захворювання, 
туберкульоз, злоякісні новоутво¬ 
рення, виразку шлунка та ін. Д. 
здійснюють дільничні лікарі по¬ 
ліклінік, лікарень, диспансерів, 
консультацій, дитячих закладів, 
цехові та шкільні лікарі. Форма 
проведення Д.— періодичні (1— 
2 рази на рік) чи цільові профілак¬ 
тичні огляди, медичні огляди при 
зверненнях до лікаря. Див. також 
Патронаж. А. М Сердюк. 

ДИСПАША (франц. бізрасЬе) — 
в морському праві документ, що 
містить розрахунок збитків і роз¬ 
поділ їх між вантажовласниками 
й судновласником у разі загаль¬ 
ної аварії. Д. складають службові 
особи — диспашери. В Рад. Сою¬ 
зі вони є при Торговельно-промис¬ 
ловій палаті СРСР; порядок скла¬ 
дання Д. регламентується Кодек¬ 
сом торговельного мореплавства 
СРСР, а в окремих випадках — 
міжнар. звичаями торг, мореплав¬ 
ства. 
ДИСПЕПСІЯ (від дис... і грец. 
яєфід — травлення) — порушен¬ 
ня процесів засвоєння поживних 
речовин у шлунково-кишковому 
тракті, що супроводиться розла¬ 
дом його функцій. Удорослих 
людей розрізняють Д. бро¬ 
дильну — при порушенні пе¬ 
ретравлювання вуглеводів внаслі¬ 
док прискореної моторики (розлад 
рухової функції) тонкого кишеч¬ 
ника та гнильну Д.— при по¬ 
силенні процесів гниття в кишко¬ 
вому тракті (в першу чергу в тов¬ 
стому його відділі). У дітей 
(переважно грудного віку) Д.— 
функціональне захворювання, що 
виникає внаслідок неспроможності 
перетравити спожиту дитиною їжу, 
яка не відповідає за своїми скла¬ 
дом та об’ємом віковим потребам 
або не засвоюється через її недобро¬ 
якісність чи недостатнє виділення 
травних соків. Найчастіше трапля¬ 
ються проста і токсична Д. Про¬ 
ста дитяча Д. спричинюється гол. 
чин. звичайним перегодовуванням, 
швидким переходом до штучного 
вигодовування тощо. Супроводи¬ 
ться зригуванням, рідкими й час- 
стими випорожненнями. Дитина 
стає неспокійною, відмовляється 
від їжі (груді). Живіт здутий, заг. 
стан хворого порушується мало. 
Л і кування: пропускають 1 — 
2 годування, дають більше пити. 
Дітям, яких уже підгодовували, 
дають кислі суміші (кефір, ацидо¬ 
фільно-дріжджове молоко), кіль¬ 
кість їжі зменшують. Через 4—5 
днів дитину поступово переводять 
на вікове годування. Токсич¬ 
на Д.— глибоке порушення всіх 
видів обміну речовин і функцій 
багатьох органів і систем, спричи¬ 
нюване порушенням режиму хар- 
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чування й бактеріальною інвазією. 
Супроводиться частим блюванням, 
частими водянистими випорожнен¬ 
нями, збезводнюванням (ексикоз) 
та отруєнням (токсикоз) організму. 
Вага дитини падає, послаблюється 
серцева діяльність, порушується 
виділення сечі, підвищується т-ра, 
настають пригнічення і непритом¬ 
ність (кома). Лікування: 
перерва в годуванні на 12—24 го¬ 
дини (водно-чайна дієта), потім 
дозоване годування, починаючи з 
20—ЗО мл грудного молока або 
кислих сумішей; поповнення ор¬ 
ганізму рідиною, антибіотики, ві¬ 
таміни. В наступні дні кількість 
їжі збільшують до нормальної, а 
потім дають вікову їжу (через 6— 
8 днів). Парентеральна 
диспепсія — функціональний роз¬ 
лад травлення, що супроводить 
будь-яке захворювання (отит, го¬ 
стрі вірусні респіраторні захворю¬ 
вання, пневмонії тощо). 
Д. у тварин виникає гол. чин. 
внаслідок неповноцінної й недо¬ 
статньої годівлі. Найчастіше хво¬ 
ріє молодняк (телята), у якого 
порушується здатність засвоюва¬ 
ти й перетравлювати корми, внас¬ 
лідок чого тварини виснажуються і 
гинуть (до 30%). Заходи бо¬ 
ротьби: хворим тваринам при¬ 
значають антибіотики, шлунко¬ 
вий сік, гамма-глобулін, вітаміни 
та ін. 
77. С. Мощии (диспепсія у людини) 

ДИСПЕРГУВАННЯ (від лат. 
сИзрег^о — розсіюю, розсипаю) — 
тонке подрібнювання твердих або 
рідких тіл. Один із способів одер¬ 
жування колоїдних систем і вза¬ 
галі дисперсних систем (порош¬ 
ків, емульсій, суспензій). Відбу¬ 
вається внаслідок мех. руйнуван¬ 
ня тіл у спец, машинах — мли¬ 
нах — за допомогою звукових або 
ультразвукових коливань та ін. 
Застосовують Д. у вироби, борош¬ 
на, цементу, наповнювачів, барв¬ 
ників, керамічних матеріалів 
тощо. _ „ 
ДИСПЕРСГИНИИ АНАЛІЗ у 
математиці — метод мате¬ 
матичної статистики, застосо¬ 
вуваний для аналізу результатів 
спостережень, що залежать від 
кількох одночасно діючих факто¬ 
рів, для вибору найістотніших 
факторів, оцінки їхнього впливу на 
ці результати тощо. Метод запро¬ 
понував 1925 англ. статистик Р. 
Фішер. Одне з осн. питань Д. а.— 
чи сукупність спостережень є на¬ 
бором значень однієї й тієї самої 
випадкової величини з нормаль¬ 
ним розподілом, чи набором зна¬ 
чень кількох нормально розподіле¬ 
них випадкових величин з різними 
серед, значеннями. Найпростіша 
задача Д. а. стосується експери¬ 
менту, в якому спостерігається 
кілька груп нормально розподіле¬ 
них випадкових величин з однако¬ 
вою дисперсією й необхідно пере¬ 
вірити гіпотезу (див. Статистична 
перевірка гіпотез) про рівність 
серед, значень різних груп або оці¬ 
нити мінливість цих значень. Роз¬ 
роблено кількісні методи Д. а., 
які дають відповіді на ці та ін. 
аналогічні питання. Типовим 
прикладом застосування Д. а. є 
обробка результатів с.-г. експери¬ 
ментів, коли порівнюють вплив різ¬ 

них добрив, способів обробітку 
грунту або сортів насіння на вро¬ 
жайність культур. Д. а. застосо¬ 
вують і в задачах економіки, тех¬ 
ніки, біології тощо. 
Літ.: Смирнов Н. В., Дунин-Барков- 
ский И. В. Курс теории вероятностей 
и математической статистики для тех- 
нических приложений. М., 1969; Шеф- 
фе Г. Дисперсионнмй анализ. Пер. с 
англ. М., 1963. 

А. Я. Цороговцев. 

дисперсія (лат. <ІІ5рЄГ5ІО —роз¬ 
сіяння) в математиці — 
міра розсіяння можливих значень 
випадкової величини від її серед¬ 
нього значення. В імовірностей 
теорії Д. величини £ є матема¬ 
тичним сподіванням квадрата від¬ 
хилення £ від її матем. сподівання 
М£. Якщо ф-цією розподілу ви¬ 
падкової величини £ є Р (х), то її 

оо 

д. | (х - мі? ар (х). 

— ос 

Д. суми незалежних випадкових 
величин дорівнює сумі їхніх Д. 
Для Д. виконується нерівність 
П. Л. Чебишова: Р {І | — М\ \ > 
> є} ^ при будь-якому є > 
> 0. В математичній статисти¬ 
ці Д. є арифметичне середнє квад¬ 
ратів відхилень результатів спо- 

1 п 
СТережеНЬ $2 = — ^ (Хі — хУ від 

Ї=1 

їхнього серед, арифметичного х = 
= (х, + ... + х„)/п. Про оцінку 
Д. за результатами спостережень 
див. Статистична перевірка гі¬ 
потез. 
Літ.: Гнеденко Б. В. Курс теории ве- 
ооятностей. М., 1969. 

Б. В. Гнєденко. 

дисперсія СВІТЛА — залеж¬ 
ність фазової швидкості світло- 
вих хвиль від їхньої частоти. Д. с. 
проявляється в залежності показ¬ 
ника заломлення світла від дов¬ 
жини хвилі. Зокрема, внаслідок 
дисперсії пучок променів білого 
світла при проходженні через три¬ 
гранну призму з прозорої речо¬ 
вини розкладається в спектр (див. 
Спектри оптичні). Вивчаючи та¬ 
кі спектри, І. Ньютон 1672 від¬ 
крив явище Д. с. При збільшенні 
довжини хвилі X показник залом¬ 
лення п може як зменшуватися 
(нормальна Д. с.), так і збільшу¬ 
ватися (аномальна Д. с.). Аномаль¬ 
на зміна п супроводиться значним 
поглинанням світла. На мал. по¬ 
дано залежність п і показника по¬ 
глинання к від X (відрізки АВ і 
СИ відповідають нормальній Д. с., 
ВС — аномальній). У вакуумі всі 
хвилі, зокрема й світлові, поши¬ 
рюються без дисперсії. Природу 
Д. с. розкрила електронна теорія, 
яка пояснює Д. с. взаємодією світ¬ 
ла з зарядженими частинками, що 
входять до складу речовини і здійс¬ 
нюють вимушені коливання у змін¬ 
ному електромагнітному полі 
світлової хвилі. Для видимого світ¬ 
ла істотні лише коливання зовн. 
(найслабкіше зв’язаних) електро¬ 
нів атомів і молекул. Внаслідок ко¬ 
ливань електронів змінюються ди¬ 
польні електр. моменти молекул 
(див. Диполь), що призводить до 
випромінювання когерентних вто¬ 
ринних електромагнітних хвиль з 
частотою падаючої хвилі. Амплі¬ 

туди і фази вторинних хвиль за¬ 
лежать від співвідношення між 
частотами власних коливань еле¬ 
ктронів та частотою первинної хви¬ 
лі. При інтерференції вторинних 
хвиль у середовищі створюється 
хвиля, фазова швидкість якої 
залежить від частоти падаючої. 
Квантова теорія повністю під¬ 
твердила якісні результати елект¬ 
ронної і пояснила ряд особливос¬ 
тей Д. с., яких не могла пояснити 
електронна теорія. На явищі Д. 
с. основана дія призмових спект¬ 
роскопів і спектрометрів (див. 
Спектральні прилади). 
Літ.: Рождественский Д. С. Работьі 
по аномальной дисперсии в парах ме- 
таллов. Л., 1951; Ландсберг Г. С. 
Оптика. М., 1976. 

ДИСПЕРСІЯ хвиль — залеж¬ 
ність фазової швидкості гармо¬ 
нічних хвиль від їхньої частоти. 
Розрізняють нормальну та ано¬ 
мальну Д. х. Якщо зі збільшенням 
частоти фазова швидкість змен¬ 
шується, Д. х. наз. нормальною, 
якщо збільшується — аномальною. 
Д’ х. властива всім типам хвиль 
(пружним, електромагнітним і т. 
д.) і визначається фіз. властиво¬ 
стями середовища, в якому вони 
поширюються. Див. також Дис¬ 
персія світла. 
ДИСПЕРСНІ системи — неод¬ 
норідні суміші, в яких одна з фаз 
перебуває у високодисперсному 
стані (дисперсна фаза). Властивос¬ 
ті Д. с. залежать від ступеня роз¬ 
дрібнення (дисперсності) части¬ 
нок дисперсної фази в другій фазі 
(дисперсійному середовищі). Особ¬ 
ливо високодисперсні системи наз. 
колоїдними системами. Д. с. кла¬ 
сифікують залежно від агрегатно¬ 
го стану фаз системи (табл.). Спе¬ 
цифічні особливості Д. с. зумов¬ 
лені гол. чином високорозви- 
неною поверхнею розділу між 
фазами, внаслідок чого системи 
мають значний лишок вільної енер¬ 
гії й термодинамічно не стійкі. 
Велике значення у властивостях Д. 
с. мають поверхневі явища. Якщо 
частинки дисперсної фази в резуль¬ 
таті взаємного зчеплення утворю¬ 
ють суцільну просторову сітку в 
дисперсійному середовищі, то во¬ 
ни наз. структурованими (аероге- 
лі, ліогелі) й характеризуються 
тими самими властивостями, що 
й тверді тіла. Д. с. дуже поширені 
в природі; мають велике практичне 
значення. 
Літ.: Воюцкий С. С. Курс колло- 
идной химии. М., 1975. 

М. В. Товбин. 

ДИСПЕРСНІ 
СИСТЕМИ 

Класифікація дисперсних систем за агрегатним станом 
дисперсійного середовища та дисперсної фази_ 

| Дисперсна система 

Дисперсійне 
середовище 

Дисперсна 
фаза грубо- 

дисперсна 
колоїдно- 
дисперсна 

Газ Рідина Тумани Аерозолі 

Газ Тверде тіло Пил, дим Аерозолі 

Рідина Газ Піна Ліозолі 

Рідина Рідина Емульсія Ліозолі 

Рідина Тверде тіло Суспензія Ліозолі 

Тверде тіло Газ Тверда піна Аерогелі 

Тверде тіло Рідина Пористі тіла 
(тверді емульсії) 

Тверді золі 

Тверде тіло Тверде тіло Сплави Тверді золі 
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ДИСПЕРСНІСТЬ 

ДИСПЕРСНІСТЬ — ступінь роз¬ 
дрібнення (диспергування) ре¬ 
човини на частинки без зміни її 
хім. складу. Чим дрібніші частин¬ 
ки, тим більша дисперсність. 
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЯ (від англ. 
(ІізраЬсЬ — швидко виконувати) — 
комплекс централізованих органі- 
заційно-тех. заходів, спрямованих 
на забезпечення оперативного конт¬ 
ролю і керування вироби, процеса¬ 
ми в галузях пром-сті, будівництва, 
с. г., транспорту та безпосередньо 
у вироби, об’єднаннях і на під¬ 
приємствах. Для забезпечення рит¬ 
мічного ходу виробничих процесів 
і виконання планів особливе зна¬ 
чення мають функції запобіжного 
контролю відхилення виробничих 
процесів від встановленого графі¬ 
ка (плану). Д. включає: безперерв¬ 
ний облік і поточну інформацію 
про фактичний хід робіт (процесів); 
необхідні заходи щодо запобіган¬ 
ня відхиленням від графіків або 
завдань плану та усунення їх; 
виявляння й аналіз причин від¬ 
хилення виробничих процесів від 
графіків і планових завдань; ко¬ 
ординацію поточної роботи всіх 
виробничих підрозділів і служб та 
оперативно-орг. керування ма- 
теріально-тех. забезпеченням вико¬ 
нання змінно-добових завдань і 
графіків. Для оперативного вико¬ 
нання завдань, покладених на Д., 
використовують: адм.-виробничі 
засоби зв’язку — спец, телефон¬ 
ний зв’язок, телеграфний та фото¬ 
телеграфний зв’язок, радіозв’я¬ 
зок; розшукувальну, викликальну 
й віфобничу сигналізацію; засоби 
відображення процесів вироби, і 
управління — пром. телебачення, 
графіки й картотеки, а також зву¬ 
козапису ючу та ін. апаратуру. 
Перспективним є широке застосу¬ 
вання електронних обчислюваль¬ 
них машин у практиці диспетче¬ 
ру вання. Для використання всіх 
тех. засобів обладнуються відпо¬ 
відні диспетчерські пульти — стіл, 
з вмонтованими в нього приладами 
й апаратами зв’язку, сигналізації 
й диспетчерського контролю, а та¬ 
кож диспетчерський щит, на яко¬ 
му розміщено контрольні графіки 
та різні пристрої для наочності 
оперативного обліку й спостере¬ 
ження за ходом вироби, процесу. 
На великих підприємствах (в об’єд¬ 
наннях) може бути кілька диспет¬ 
черських пультів з одним централь¬ 
ним, на якому оперативне керу¬ 
вання здійснює гол. диспетчер. 

С. М. Бухало. 

ДИСПЕТЧЕРСЬКА централі¬ 
зація — система централізовано¬ 
го (з одного пункту) керування 
об’єктами за допомогою мех., 
електр. або електромех. засобів. 
Найпоширенішою є залізнична Д. 
ц. Осн. частини такої Д. ц.: дис¬ 
петчерський пульт з автом. сиг¬ 
нальним табло і світловою схе¬ 
мою, що відображують рух поїздів, 
стан сигнальних пристроїв, колій 
і стрілок; пристрої автоблокуван¬ 
ня на перегонах, електр. центра¬ 
лізації стрілок та сигналів на стан¬ 
ціях, засоби телекерування й те¬ 
лесигналізації (див. Телемехані¬ 
ка); електр. двопроводова лінія 
диспетчерського зв'язку. В дея¬ 
ких системах Д. ц. є й автодиспет¬ 
чер. Д. ц., застосовувана гол. чин. 

на одноколійних залізницях, дає 
змогу збільшити (на 25—30%) 
їхню пропускну спроможність, під¬ 
вищити (на 20—25%) швидкість 
поїздів, значно підвищити безпеку 
їхнього руху, зменшити кількість 
обслуговуючого персоналу. В СРСР 
перша залізнична Д. ц. почала 
діяти в серед. 30-х рр. В УРСР 
Д. ц. впроваджено на Придніпров¬ 
ській, Південній, Південно-Захід¬ 
ній та ін. залізницях. Див. та¬ 
кож Диспетчеризація. 

В. Ф. Шепко. 

ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ЗВ’ЯЗОК 
— оперативний зв’язок між неру¬ 
хомими й рухомими об’єктами, 
охопленими системою диспетчери¬ 
зації. Якщо віддаль між об’єктами 
невелика, диспетчерським є доку¬ 
ментальний зв’язок з передаванням 
інформації пневматичною пош¬ 
тою. З нерухомими об’єктами на 
значній віддалі підтримують пе¬ 
реважно проводовий зв'язок (те¬ 
лефонний, рідше телеграфний), 
з рухомими об’єктами (поїздами, 
суднами тощо) — радіозв'язок. 

ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО управ- 
/іГння АВТОМАТИЗАЦІЯ — 
організація диспетчеризації за 
допомогою засобів комплексної 
автоматизації інформаційних про¬ 
цесів у режимі діалогу «людина — 
машина». Д. у. а. спрямована на 
автоматизацію збирання і оброб¬ 
ки інформації про хід керованого 
процесу з наступним видаванням 
(на світлові табло, друкувальні 
пристрої) диспетчерові сигналів 
про виконання процесу, про від¬ 
хилення від запланованого напря¬ 
му його, що потребує втручання 
диспетчера (оператора). Неістотні 
відхилення ліквідує керуюча об¬ 
числювальна машина (КОМ), що 
є складовою частиною системи Д. 
у. а. В цю систему, крім того, 
входять датчики, виконавчі при¬ 
строї, засоби спряження їх з КОМ, 
пристрої зворотного зв'язку опе¬ 
ратора з КОМ і об’єктами керу¬ 
вання — термінальні пристрої. В 
разі непередбачених відхилень опе¬ 
ратор вживає заходів, щоб ви¬ 
правити їх, розв’язуючи іноді для 
цього на КОМ складну оптиміза- 
ційну задачу. Машина фіксує 
всі відхилення й рішення операто¬ 
ра у спец, протоколі, який видруко- 
вується на пульті оператора. В 
особливо складних випадках, ко¬ 
ли засобів Д. у. а. не вистачає, ситу¬ 
ація виправляється через систему 
корекції планів, до якої й зверта¬ 
ється система Д. у. а. Першу си¬ 
стему Д. у. а. в СРСР розроблено 
на транспорті 1959—63. За допо¬ 
могою Д. у. а. вперше (СРСР) 
здійснено стикування космічних 
літальних апаратів у міжпланет¬ 
ному просторі, а також керування 
космічним апаратом <Луноход>. 
Д. у. а. широко застосовують в аві¬ 
ації, у керуванні виробництвом, в 
енергосистемах, у сільському г-ві 
тощо. На Україні комплексну Д. 
у. а. застосовують на Ворошиловгр. 
тепловозобудівному заводі, у 
Львівському об’єднанні «Елект¬ 
рон» та ін. 
Літ.: Автоматическое оперативною уп- 
равление производственньїми процес- 
сами. К., 1965; Чухман В. Н. Автома- 
тизация оперативного управлення про- 
изводством. М., 1967; Петров А. П. 

Зксплуатация железньїх дорог с при- 
менением злектронной вьічислитель- 
ной техники. М., 1969. 

А. Ф. В’юн, В. В. Шкурба. 

ДИСПЛЕЙ (англ. сіізріау — по¬ 
каз, демонстрування) — пристрій 
для візуального відображування 
графічної й алфавітно-цифрової 
інформації. Розрізняють Д. те¬ 
левізійного типу (зображення фор¬ 
мується на екрані за допомогою 
телевізійної розгортки) і Д., > на 
екранах яких зображення «вима¬ 
льовується» електронним проме¬ 
нем. Застосовують Д. в автома¬ 
тизованих системах управління, 
інформаційно-пошукових систе¬ 
мах та ін. 
ДИСПНдЕ (грец. ббояуоіа — за¬ 
дишка) — утруднене дихання, при 
якому порушуються його ритм, 
частота і глибина. Те саме, що й 
задишка. 
ДИСПОЗИТЙВНІСТЬ (від лат. 
(Іізрозіїиз — упорядкований, роз¬ 
поділений) — принцип радянсь¬ 
кого цивільного судочинства. Згід¬ 
но з ним сторони, що беруть участь 
у справі, можуть на будь-якій про¬ 
цесуальній стадії вільно розпоря¬ 
джатися своїми матеріальними й 
процесуальними правами (напр., 
позивач може змінити розмір ви¬ 
мог позову або зовсім відмовити¬ 
ся від нього). Ця свобода сторін 
доповнюється правом прокуратури 
та деяких ін. держ. органів, гро¬ 
мад. орг-цій та окремих осіб у 
передбачених законом випадках 
виступати на захист ін. осіб. Так, 
відповідно до ст. 14 Основ цивіль¬ 
ного судочинства Союзу РСР і 
союзних республік прокурор зо¬ 
бов’язаний на всіх стадіях цивіль¬ 
ного судочинства своєчасно вжи¬ 
вати передбачених законом захо¬ 
дів до усунення всіляких пору¬ 
шень закону. Для Д. характерна 
активність суду, що полягає, зо¬ 
крема, в контролі розпорядчих 
дій сторін з метою охорони їхніх 
інтересів, інтересів ін. громадян, 
д-ви й організацій. Суд зобов’яза¬ 
ний вживати всіх передбачених за¬ 
коном заходів для всебічного, пов¬ 
ного і об’єктивного з’ясування всіх 
дійсних обставин справи, прав і 
обов’язків сторін. Певною мірою 
Д. діє і в кримінальному судочин¬ 
стві. Напр., т. з. справи приватного 
і приватнопублічного обвинува¬ 
чення порушуються, як правило 
(див. Порушення кримінальної 
справи), не інакше як за скаргою 
потерпілого тощо. Принцип Д. 
є одним з провідних у цивільному 
судочинстві країн соціалістичної 
співдружності. Д. проголошено, 
але е гарантовано законодавством 
більшості бурж. держав. 
ДИСПОЗЙЦІЯ (лат. сІізрозШо — 
розташування, розміщення) — 1)У 
військ, справі — застаріла назва 
плану шикування сухопутних 
військ для ведення бою. В 18—19 
ст. Д.— письмовий наказ військам, 
якому ставились бойові завдання, 
рос. армії Д. 1912 було замінено 

поняттям бойовий наказ. 2) У 
ВМФ — розташування кораблів 
на рейді, базах, стоянках у відкри¬ 
тому морі. 3) У праві— складова 
частина норми права, яка визна¬ 
чає правила поведінки, права і 
обов’язки, якими наділяються 
учасники правовідносин. 
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ДИСПРОЗІЙ (Оузргозіигп; від 
грец. бооярбаїтод — важко доступ¬ 
ний), Оу — хімічний елемент III 
групи періодичної системи елемен¬ 
тів Д. І. Менделєєва, ат. н. 66, ат. 
м. 162, 50; належить до ланта¬ 
ноїдів. Світло-сірий метал, густ. 
8540 кг/м3; ґ„л 1407° С; £кип 
2335е С. Хімічно активний, при 
високій т-рі взаємодіє з киснем, 
галогенами, сіркою та ін. немета¬ 
лами. У сплавах з залізом, ніке¬ 
лем, міддю та алюмінієм Д. засто¬ 
совують як магнітний матеріал; 
оксиди Д.— як вогнетривкі кера¬ 
мічні матеріали, для фарбування. 
диспропОр ЦІЇ економічні—по¬ 
рушення пропорцій у розвитку 
окремих галузей нар. г-ва, еконо¬ 
мія. підрозділів (вироби, засобів 
виробництва і вироби, предметів 
споживання) та відділів у середині 
кожного з них, взаємопов’язаних 
фаз виробництва (процесу вироб¬ 
ництва й обігу), ін. сторін і частин 
нар. г-ва. Д. призводять до пере¬ 
боїв у ході відтворення на окре¬ 
мих ділянках або в економіці в 
цілому. Розрізняють Д. част¬ 
кові, що мають локальний і ко¬ 
роткочасний характер, властиві 
всім екон. формаціям з сусп. по¬ 
ділом праці, таД. загальні, 
притаманні лише капіталізмові; 
пов’язані з потрясінням усієї еко¬ 
номіки й процесу відтворення в 
цілому, мають довгочасний і пе¬ 
ріодичний характер. Виникнення 
Д. зумовлене порушенням відпо¬ 
відності між вироби, і споживан¬ 
ням. Заг. Д. набувають форми пе¬ 
ріодичних економічних криз над¬ 
виробництва. Соціалістичній еко¬ 
номіці властиві гармонійний роз¬ 
виток, планомірність і пропорцій¬ 
ність (див. Планомірного, пропор¬ 
ційного розвитку народного гос¬ 
подарства закон). Деякі Д., що 
виникають у ході розвитку соціа¬ 
лістичної економіки, долають шля¬ 
хом підвищення ефективності 
сусп. вироби., підвищення продук¬ 
тивності праці, інтенсифікації ви¬ 
робничих процесів у ході реаліза¬ 
ції досягнень науково-технічного 
прогресу та безперервного вдоско¬ 
налення планування народного 
господарства відповідно до вимог 
об’єктивних економічних законів 
соціалізму. В. Ф. Казанцева 
ДИСПРОПОРЦІЯ (від дис... і про 
порція) — несумісність, невідпо¬ 
відність частин чого-небудь, від 
сутність пропорційності 
ДИСТАЛЬНИЙ (від лат. сіізіо — 
відстоіб) — термін, яким в ана¬ 
томії позначають ділянку тіла або 
частину органа, більш віддалену 
від центра чи від серединної (ме¬ 
діанної) площини тіла. Термін 
< дистальний» протилежний тер¬ 
мінові «проксимальний». Найча¬ 
стіше вживається щодо кінцівок. 
ДИСТАНЦІЯ (лат. сИзІапІіа — 
віддаль) — 1) Віддаль між об’єк¬ 
тами у просторі або часі. 2) Оди¬ 
ниця адм.-тех. поділу залізниць, 
водних і автомобільних шляхів. На 
залізницях розрізняють Д. колії, 
сигналізації і зв’язку, будинків 
і споруд тощо. 3) Віддаль (у гли¬ 
бину) між військовослужбовцями, 
військ, підрозділами, бойовими ма¬ 
шинами тощо в строю, бойовому 
порядку, на марші. 4) Віддаль 
між стартом і фінішем у спорті. 

дистЄн (від грец. бід — двічі, 
одеуод — сила, міць) — мінерал 
класу силікатів. Те саме, що й 
кіаніт. 
ДИСТИЛЯЦІЯ (лат. сИзШІаНо — 
крапання), перегонка — розділян¬ 
ня сумішей рідин на компоненти 
випаровуванням і наступною кон¬ 
денсацією пари. Д. грунтується 
на різній леткості компонентів су¬ 
міші при однаковій т-рі. При Д. 
суміш нагрівають до т-ри кипіння 
(в лабораторії — в колбах, у пром- 
сті — в перегонних кубах). Пару 
охолоджують у холодильниках і 
одержують конденсат (дистилят) — 
рідину, збагачену леткішим ком¬ 
понентом суміші. Якщо різниця 
в точках кипіння двох компонен¬ 
тів велика, то для розділяння до¬ 
сить одноразової перегонки. Ко¬ 
ли ж точки кипіння компонентів 
різняться мало, то Д. повторюють 
кілька разів або застосовують 
спец. прилади — дефлегматори, 
ректифікаційні колонки. Розріз¬ 
няють просту, фракційну, вакуум¬ 
ну, молекулярну Д., ректифіка¬ 
цію і Д. з водяною парою. Теор. 
основою Д. є закони Д. П. Коно- 
валова. ф. С. Бабичев. 
ДИСТОРСІЯ (лат. СІІ5ІОГ5ІО — ви¬ 
кривлення) — вада зображення, 
яку дає оптична система; одна з 
монохроматичних аберацій оптич¬ 
них систем, що проявляється в 
неоднаковому збільшенні різних 
частин зображення предмета. На 
відміну від ін. аберацій (див., 
напр., Астигматизм) при Д. точ¬ 
ці простору предметів відповідає 
точка простору зображень. Внаслі¬ 
док Д. порушується геом. подіб¬ 
ність між предметом і зображен¬ 
ням. Розрізняють додатну (подуш- 
коподібну) і від’ємну (бочкоподіб¬ 
ну) Д. (мал.). Особливо шкідли¬ 
ва Д. у фотооб’єктивах, які засто¬ 
совують для одержування зобра¬ 
жень з точною відповідністю пред¬ 
метові (при репродукційних, кар- 
тоїрафічних, геодезичних та ін. 
роботах). Кількісною характеристи¬ 
кою Д. оптичної системи є т. з. 

відносна Д. V = Р~Ро 
А де 

(30 і 3 — відповідно лінійні збіль¬ 
шення ідеальної (без Д.) і даної 
оптичних систем для максималь¬ 
ного поля зору. Д. усувають (ча¬ 
стково або повністю) розрахунком 
і добором конструктивних елемен¬ 
тів системи (лінз, повітряних про¬ 
міжків тощо). 
Літ.: Слюсарев Г. Г. Расчет оптиче- 
ских систем. Л.» 1975. 

М. Я. Горбань. 

ДИСТРИБУТЙВНИЙ АНАЛІЗ — 
основний метод дескриптивної 
лінгвістики. Д. а. при класифіка¬ 
ції мовних елементів враховує 
порядок їхнього розміщення (ди¬ 
стрибуцію). Ці елементи виділя¬ 
ються з тексту за відмінністю чи 
подібністю фонетичної будови 
основ та афіксів або за функціо¬ 
нуванням слів у певних типах сло¬ 
восполучень і речень. Значення 
мовних елементів при цьому не 
вивчається. Д. а. застосовують пе¬ 
реважно при вивченні мовних 
явищ у синхронії, є спроби вико¬ 
ристати його й у діахронії. 

т Ф. О. Нікітіна. 
ДИСТРИБУТЙВНІСТЬ (від лат. 
(ІізІгіЬцЦуиз — розподільний), роз- 

подільність — властивість операто¬ 
ра Т відносно деякої дії х * у, яка 
виражається формулою Т (х * у) = 
= Т (л:) * Т (у). Так, множення 
дистрибутивне відносно додаван¬ 
ня [а (Ь + с) = аЬ + ас], підне¬ 
сення до степеня дистрибутивне 
відносно множення [(аЬ)п = 
= апЬп], але не дистрибутивне 
відносно додавання [{а 4- Ь)п Ф 
ФаГ + Ьп]. 
ДИСТРЙКТ (англ. СІІ5ІГІСІ, від 
лат. сіізігісіиз — витягнутий) — 
1) Адм.-тер. одиниця в Росії, в 
т. ч. на Україні, 1719—26; скла¬ 
дова частина провінції. 2) Адм.- 
тер. одиниця в Галичині 1772— 
82, складова частина області. 
3) «Дистрикт Галичина» — назва, 
що її дали нім.-фашист, загарбни¬ 
ки тимчасово окупованій ними тер. 
тепер. Львів., Ів.-Франк, і частини 
Терноп. обл. УРСР. Здійснюючи 
політику розчленування України 
й намагаючись перетворити її на 
свою колонію, гітлерівці в серпні 
1941 включили цю тер. до складу 
т. з. генерал-губернаторства оку¬ 
пованих польс. земель. 4) У дея¬ 
ких бурж. д-вах (напр., у США, 
Великобританії) — назва нижчої 
адм. одиниці, суд. або виборчого 
округу. 
дистрофГя (від дис... і грец. 
трофл — живлення) — патологіч¬ 
ний процес, який виникає внаслі¬ 
док порушення обміну речовин 
і характеризується появою в клі¬ 
тинах і тканинах продуктів обміну, 
що змінені кількісно або якісно. 
Причини виникнення Д. різні: 
розлади крово- і лімфообігу, ін¬ 
нервації, гіпоксія, інфекція, ін¬ 
токсикація, фактори спадковості 
та ін. Залежно від переважання 
порушень того чи іншого виду об¬ 
міну розрізняють білкові, вугле¬ 
водні , жирові та мінеральні Д. 
Кожній Д. властива певна картина 
структурних змін. У групі білко¬ 
вих Д. (диспротеїнозів), залежно 
від порушення співвідношення тих 
чи ін. білкових компонентів, роз¬ 
різняють кілька патологіч. станів 
(гіаліноз, амілоїдоз та ін.). Серед 
вуглеводних Д. розрізняють т> 
рушення утворення глікогену і 
балансу мукополісахаридів. Різні 
типи жирових Д. (ліпідози) роз¬ 
різняють за характером порушення 
обміну тих чи ін. ліпідів. При мі¬ 
неральних Д. порушується обмін 
калію, кальцію, заліза тощо. Див 
також Дистрофія аліментарна. 
дистрофГя алім ентАрна, 
голодна хвороба — хворобливий 
стан організму (виснаження), що 
настає внаслідок порушення жив¬ 
лення при тривалому неповноцін¬ 
ному харчуванні або повному го¬ 
лодуванні; особливе значення при 
цьому має недостатність у їжі біл¬ 
ків і жирів. Д. а. призводить до 
порушень білкового, жирового, ву¬ 
глеводного й мінерального обміну. 
Розвиткові Д. а. сприяє важка фіз. 
праця, тривале перебування на х(ь 
лоді, тяжкі переживання й різні 
хвороби. Д. а. розвивається посту¬ 
пово. Проявляється зменшенням 
ваги й загальною кволістю. Згодом 
стає помітним значне схуднення, 
з’являється сонливість, апатія, на¬ 
ростає кволість; м’язи стоншуються 
й стають в’ялими, шкіра — блі- 

ДИСТРОФІЯ 
АЛІМЕНТАРНА 

Дисторсія: 
а — предмет: 
б і в — відповідно по- 
душкоподібна і бочко¬ 
подібна дисторсії. 
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дою і сухою, пульс уповільнюєть¬ 
ся, т-ра тіла знижується, можуть 
виникати набряки всього тіла, га¬ 
люцинації, гострі психози тощо. 
Лікування: постільний ре¬ 
жим, повноцінна їжа, яка лег¬ 
ко засвоюється (молоко, сметана, 
яйця, протерті м’ясо, овочі, фрук¬ 
ти), вітаміни; їжу приймають не¬ 
великими порціями 6—7 разів на 
добу. Тяжко хворим — вливання 
глюкози, переливання крові. 
ДИСЦИПЛГНА (лат. сіізсірііпа — 
навчання, виховання)— певний 
обов’язковий порядок поведінки 
громадян, членів трудового колек¬ 
тиву, діяльності організації, який 
відповідає нормам права й моралі 
суспільства або вимогам певної 
організації. Забезпечує впорядко¬ 
ваність їхньої спільної життє¬ 
діяльності шляхом засвоєння ре¬ 
гулюючих соціальних норм і пра¬ 
вил, а також застосуванням 
моральних, правових чи адм. 
санкцій. Розрізняють Д. внутріш¬ 
ню (самодисципліну) і зовніш¬ 
ню, стимульовану позитивними 
або негативними санкціями; за¬ 
гальнообов’язкову і спеціальну — 
обов’язкову лише для членів пев¬ 
ної орг-ції чи певної категорії осіб 
(трудову, партійну, військову то¬ 
що). Склалася Д. в первісному 
суспільстві в процесі трудового 
спілкування й підтримувалася си¬ 
лою звички, традицій, повагою до 
старших тощо. В класово-антагоні¬ 
стичному суспільстві набуває кла¬ 
сового змісту, підтримується поза- 
екон. та екон. примусом і засобами 
насильства. В соціалістич. суспіль¬ 
стві відображує нові сусп. відно¬ 
сини, регулює міжособові стосунки 
на основі єдності сусп. інтересів і 
цілей. Соціалістична Д. є усві¬ 
домленням людьми громадян, від¬ 
повідальності. Вона поєднує сві¬ 
доме виконання обов’язків члена¬ 
ми суспільства з їхньою ініціати¬ 
вою і творчим ставленням до спра¬ 
ви. У підвищенні свідомої соціаліс¬ 
тичної Д., утвердженні і розвит¬ 
ку комуністичних сусп. відносин 
велику роль відіграє Конституція 
СРСР, яка діалектично поєднує 
права і обов’язки громадян. 

В. і. Воловин. 

ДИСЦИПЛІНА ВІЙСЬКОВА — 
суворе і точне додержання всіма 
військовослужбовцями порядку та 
правил, встановлених законами і 
військовими статутами. Є однією 
з важливих умов боєздатності 
збройних сил. Основи й характер 
Д. в. в арміях різних країн визна¬ 
чаються соціально-політ. ладом 
держав. У Збройних Силах СРСР 
Д. в. грунтується на глибокому ро¬ 
зумінні військовослужбовцями сво¬ 
го військ, обов’язку і особистої від¬ 
повідальності за безпеку Батьків¬ 
щини. Заг. принципи Д. в. закріп¬ 
лено в Конституції СРСР, Законі 
СРСР про загальний військ, обо¬ 
в’язок 1967, присязі військовій, 
статутах військових, зокрема в 
дисциплінарному статуті, та ін. 
правових актах. 
ДИСЦИПЛГНА ДЕРЖАВНА — 
в СРСР точне й неухильне дот¬ 
римання держ. і господарськими 
органами, підприємствами і устано¬ 
вами, громад, орг-ціями, службо¬ 
вими особами і громадянами вста¬ 
новленого Рад. державою поряд¬ 

ку діяльності, поведінки, своєчас¬ 
ного виконання планових завдань 
і соціалістичних зобов’язань. Д. д. 
є складовим елементом соціалісти¬ 
чної демократії. Вона спрямована 
на забезпечення чіткої роботи, гар¬ 
монійного взаємозв’язку і взаємо¬ 
зумовленості всіх частин держ. 
і суспільного механізму. Складо¬ 
вими частинами Д. д. за функціо¬ 
нальними і галузевими ознаками 
є планова, технологічна, службова, 
фінанс., договірна, військ., транс¬ 
портна та ін. види дисципліни. В за¬ 
безпеченні Д. д. важливу роль віді¬ 
грають Ради народних депутатів, 
їхні виконавчі й розпорядчі орга¬ 
ни, всі види контролю, громадсь¬ 
кі організації, трудові колективи, 
прокурорський нагляд, діяльність 
суд. органів і органів арбітражу 
тощо, а головне — комуністичне 
ставлення до праці, соціалістич¬ 
ної й громадської власності, роз¬ 
виток творчої активності рад. лю¬ 
дей, підвищення їхньої свідомості 
й організованості. Винні в пору¬ 
шенні Д. д. можуть бути притяг¬ 
нені до адм., дисциплінарної, ма¬ 
теріальної, а в деяких випадках 
і кримінальної відповідальності. 
Порядок застосування кожного з 
цих видів відповідальності регу¬ 
люється нормами рад. права. Див. 
також Дисципліна трудова. 
Літ.: В. И. Ленин, КПСС о партийной 
и государственной дисциплине. М., 
1977. І. М. Пахомов. 

ДИСЦИПЛІНА ПАРТІЙНА —не- 
ухильне свідоме додержання кому¬ 
ністами й партійними орг-ціями 
принципів і норм, визначених Про¬ 
грамою і Статутом партії, здійс¬ 
нення політики партії, її рішень, 
вимог парт, моралі. Д. п.— неод¬ 
мінна умова організованості й 
боєздатності КПРС та ін. маркси¬ 
стсько-ленінських партій. Вона ви¬ 
пливає з принципу демократич¬ 
ного централізму, є єдиною, обо¬ 
в’язковою для всіх комуністів 
без будь-яких винятків, передбачає 
безумовну підпорядкованість мен¬ 
шості більшості, обов’язковість 
постанов вищих органів для ниж¬ 
чих. Осн. положення про дисциплі¬ 
ну в пролет. партії розробили К. 
Маркс, Ф. Енгельс, В. І. Ленін. 
За ленінським визначенням, Д. 
п.— це «єдність дій, сво¬ 
бода обговорення і 
кр и т и к и» (Повне зібр. тв., т. 
14, с. 115). Д. п. не виключає , а пе¬ 
редбачає критику і самокритику 
всередині партії, свідомість і до¬ 
бровільність підлеглості (див. Де¬ 
мократія внутріпартійна). Прин¬ 
ципи Д. п. КПРС втілено в Ста¬ 
туті Комуністичної партії Ра¬ 
дянського Союзу. Д. п. базується 
на спільності марксистсько-ле¬ 
нінського світогляду комуністів, 
на їхній ідейній згуртованості, ви¬ 
сокій активності, спрямована на 
зміцнення єдності партії. Партія 
притягає до відповідальності вин¬ 
них у порушенні Д. п. Істор. дос¬ 
від КПРС, братніх марксистсько- 
ленінських партій свідчить, що 
залізна Д. п., суворе дотримання 
ленінських принципів парт, життя 
є неодмінною умовою успішного 
здійснення пролет. партією зав¬ 
дань боротьби за повалення влади 
капіталу, побудови соціалізму і 
комунізму. В. Ф. Шевченко. 

ДИСЦИПЛГНА ТРУДОВА — в 
СРСР зумовлене соціалістичним 
способом виробництва свідоме до¬ 
тримання учасниками трудового 
процесу порядку і правил, за¬ 
кріплених у нормах права і кому¬ 
ністичної моралі. Змістом Д. т. 
є свідоме підпорядкування особи¬ 
стих інтересів суспільним, почут¬ 
тя відповідальності за виконання 
своїх обов’язків перед народом і 
рад. суспільством, товариське спів¬ 
робітництво і взаємодопомога. Д. 
т.— конституційний обов’язок 
кожного громадянина СРСР. Обо¬ 
в’язок і справа честі,— проголо¬ 
шується в ст. 60 Конституції 
СРСР (ст. 58 Конституції УРСР), 
— кожного здатного до праці рад. 
громадянина — сумлінна праця в 
обраній ним галузі суспільно ко¬ 
рисної діяльності, додержання тру¬ 
дової дисципліни. Д. т. забезпечу¬ 
ється в СРСР свідомим ставленням 
до праці, методами переконування 
та заохочування за успішну працю. 
До порушників Д. т. застосовують¬ 
ся заходи дисциплінарного і гро¬ 
мадського впливу. Д. т. регулюєть¬ 
ся розд. VI Основ законодавства 
Союзу РСР і союзних республік 
про працю (в УРСР — гл. X 
КЗпП). Обов’язок дотримання Д. 
т. конкретизується у правилах 
внутр. труд, розпорядку, в стату¬ 
тах про дисципліну, трудових до¬ 
говорах, службових інструкціях 
і положеннях. Д. т.— важливий 
резерв підвищення ефективності 
сусп. виробництва, розв’язання 
народногосп. завдань. 

Літ.: Кодекс законів про працю Укра¬ 
їнської РСР. Науково-практичний ко¬ 
ментар. К., 1977. А. Р. Мацюк 

ДИСЦИПЛІНА ШКІЛЬНА —осо- 
бливий вид дисципліни, який здійс¬ 
нюється в процесі навчальної і 
виховної роботи в школі. Д. ш. 
обумовлена як вимогами суспіль¬ 
ної дисципліни праці, так і ві¬ 
ком дітей. Реакц. бурж. педагоги 
(Й.-Ф. Гербарт та його послідов¬ 
ники) відстоювали необхідність 
муштри, сліпого підкорення учнів 
для виховання в них покірливості. 
Деякі бурж. педагоги заперечують 
взагалі Д. ш. (див. Вільне вихо¬ 
вання). В рад. школі Д. ш. слу¬ 
жить вихованню і закріпленню 
необхідних моральних якостей май¬ 
бутніх будівників комунізму (ко¬ 
лективізму, творчої ініціативи, 
вміння підпорядкувати особисті 
інтереси заг. інтересам суспільст¬ 
ва та ін.). Методи й прийоми ви¬ 
ховання дисциплінованості: при¬ 
вчання, вправляння в поведінці, 
переконання, залучення учнів до 
громад, діяльності і в необхідних 
випадках — примус. Рад. педаго¬ 
гіка засуджує застосування фіз. 
покарань. О. І. Пеніиікевич. 

ДИСЦИПЛІНАРНЕ стЯгнен- 
НЯ — в СРСР захід правового 
впливу щодо порушників трудової 
дисципліни. Згідно з трудовим 
законодавством (в УРСР — ст. 
147 КЗпП) до порушника застосо¬ 
вують одне з таких Д. с.: заува¬ 
ження; догану; сувору догану; 
переведення на нижчеоплачувану 
роботу або зміщення на нижчу 
посаду на строк до трьох місяців; 
звільнення з роботи (за прогул або 
за систематичне невиконання тру- 
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дових обов'язків). За статутами 
про дисципліну для окремих ка¬ 
тегорій працівників передбачено 
й інші Д. с. Коли Д. с. накладено 
за правилами внутр. трудового роз¬ 
порядку, то його можна оскаржити 
в комісію по трудових спорах, 
ФЗМК профспілки та суд, а в по¬ 
рядку підпорядкованості й за 
статутами про дисциплін^ — у ви¬ 
щестоящі органи. 
ДИТЙНЕЦЬ — центральна укріп¬ 
лена частина міст у Давній Русі. 
Здебільшого займав площу в кіль¬ 
ка гектарів. Звичайно Д. споруджу¬ 
вали на зручних для оборони міс¬ 
цях (мисах річок, пагорбах) і 
оточували ровами, валами, мура¬ 
ми з баштами й брамами. В Д. 
розміщувалися князівські та бояр¬ 
ські двори, житла військових і 
духівництва, храми. До Д. приля¬ 
гали ремісничі й торг, квартали міс¬ 
та. Відомі Д. в Києві (т. з. місто 
Володимира) на Старокиївській 
юрі, в Чернігові на пагорбі понад 
Десною, у Львові на Княжій горі. 
З 14 ст. замість назви «дитинець» 
почали вживати назву кремль. 
дитйницький могйльник 
— могильник 4 ст., виявлений у 
с. Дитиничах Дубнівського р-ну 
Ровенської обл. Досліджували його 
1957. Розкопано 21 поховання з за¬ 
лишками трупоспалень у ямках або 
урнах. У похованнях знайдено 
глиняний, переважно ліпний, по¬ 
суд (миски з вушками, чарки з 
ручками, кубки), оздоолений за¬ 
глибленим геом. орнаментом, пря¬ 
сельця, металеві предмети, при¬ 
краси. 
ДИТЙНКИ ПОВСТАННЯ — ан¬ 
тифеодальний виступ селян 1654 
під проводом Дитинки на Буковині. 
Вибухнуло під впливом визволь¬ 
ної війни українського народу 
1648—54, зокрема походу 1653 
на Молдавію укр. козаків, очолю¬ 
ваних Т. Хмельницьким. У пов¬ 
станні, спрямованому проти гні¬ 
ту молд. бояр і укр. феодалів, ра¬ 
зом з місц. селянами брали 
участь кол. учасники повстання 
1648 на Прикарпатті, які після при¬ 
душення виступу, рятуючись від 
переслідувань польс. шляхти, пе¬ 
реселилися на Буковину. Повстан¬ 
ці під керівництвом Дитинки виз¬ 
волили Чернівецький і Хотинський 
повіти. Молд. господар Георгій 
Стефан жорстоко придушив ви¬ 
ступ буковинських селян. 
ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА —худож¬ 
ні й науково-популярні твори, на¬ 
писані для дітей. Розрізняють тво¬ 
ри для дітей дошкільного віку, 
для молодшого, середнього і стар¬ 
шого шкільного віку. Твори для 
кожної з цих вікових груп мають 
свої жанрові й худож. особливості: 
для дітей дошкільного віку — це 
переважно книжки-малюнки, для 
молодшого шкільного віку — ілю¬ 
стровані казки про тварин, а також 
коротенькі оповідання на побу¬ 
тові теми тощо; для середнього і 
старшого шкільного віку — ху¬ 
дожня, науково-популярна, при¬ 
годницька й фантастична л-ра, 
твори на суспільні й морально-етич¬ 
ні теми. До Д. л. належить і багато 
творів, які написано для дорос¬ 
лих, але вони цікаві й доступні 
дітям — казки й вірші О. Пушкі¬ 

на, байки 1. Крилова й Л. Глібова, 
окремі вірші й поеми Т. Шевченка, 
оповідання й повісті Л. Толстого, 
І. Франка, М. Горького, спеціаль¬ 
но оброблені^ нар. казки, билини, 
думи, твори* зарубіжної класики 
(здебільшого в скорочених видан¬ 
нях): «Дон Кіхот» М. Сервантеса, 
«Робінзон Крузо» Д. Дефо, «Манд¬ 
ри Гуллівера» Дж. Свіфта, «Спар- 
так» Р. Джованьйолі, «Овід» Е.-Л. 
Войнич та ін. 
У давнину пізнавальну та виховну 
функції Д. л. виконувала усна 
нар. творчість. Писана Д. л. ви¬ 
никла в 17 ст. Першою дитячою 
книжкою вважається книжка чесь¬ 
кого педагога Я.-А. Коменського 
«Світ почуттєвих речей у малюн¬ 
ках» (1658). В Росії книжки для 
дітей видавалися з 18 ст. М. Но- 
виков заснував перший рос. жур¬ 
нал для дітей «Детское чтение для 
сердца и разума» (1785—89). Твори 
для дітей писали видатні рос. 
прозаїки й поети: Л. Толстой, 
М. Некрасов, Я. Полонський, Д. 
Григорович, Д. Мамін-Сибіряк, 
A. Чехов, О. Серафимович, О. 
Купрін, В. Короленко та ін. На 
Україні Д. л. набула розвитку з 
серед. 19 ст. Письменники-демо- 
крати виховували дітей на правді 
життя, зображенні села, праці й 
побуту селянина. До скарбниці укр. 
Д. л. належить ряд творів Т. Шев¬ 
ченка, Марка Вовчка, Л. Глібова, 
1. Франка, Лесі Українки, Панаса 
Мирного, М. Коцюбинського, Б. 
Грінченка, П. Грабовського, А. Тес- 
ленка та ін. 
Поряд з кращими творами в до¬ 
жовтневий період існувала казен¬ 
но-патріотична й реліг.-мораліза¬ 
торська л-ра для дітей: всілякі 
різдвяні, новорічні оповідання, 
збірки святкових віршів, розрахо¬ 
вані на виховання у дітей вірно- 
підданства й релігійної покори. 
З літ. спадщини минулого в коло 
дитячого читання традиційно вхо¬ 
дять твори Г. Бічер-Стоу, Л. Буссе- 
нара, Жюля Берна, Л. Керрола, 
Т.-М. Майн-Ріда, Е. Сетон-Томп- 
сона, М. Твена,а для найменших — 
Ш. Перро, братів Я. і В. Грімм, 
Г.-К. Андерс^на. Популярними є 
твори польс. педагога Я. Корчака 
(«Король Матіуш Перший»), вір¬ 
ші й казки сучас. італ. письменни¬ 
ка Дж. Родарі. У капіталістичних 
країнах тепер поширюються твори, 
які несуть ідеї людиноненависни¬ 
цтва, культ приватної власності й 
жорстокості, рекламується низь¬ 
копробна детективна л-ра. Реакцій¬ 
ній і ремісницькій Д. л. протисто¬ 
ять гуманістичні твори прогресив¬ 
них дитячих письменників. 
Після Великої Жовтн. соціалістич. 
революції в СРСР створена багата, 
високоідейна рад. Д. л. Вона тіс¬ 
но пов’язана з завданнями комуніс¬ 
тичного виховання, пройнята ідея¬ 
ми патріотизму, соціалістичного 
гуманізму, непорушної дружби між 
народами. Велика роль як органі¬ 
затора й теоретика Д. л. належить 
О. М. Горькому. Для розвитку 
багатонаціональної рад. Д. л. ба¬ 
гато зробили рос. письменники 
П. Бажов, А. Варто, В. Біанкі, А. 
Гайдар, Б. Житков, Л. Кассіль, 
B. Катаєв, С. Маршак, В. Ма- 
яковський, С. Михалков, О. Тол¬ 
стой, К. Чуковський, біло¬ 

рус.— Я. Колас, Я. Купала, Е. 
Огнєцвєт; груз.. І. Грішашвілі, 
Л. Кіачелі; вірм.— С. Капутікян, 
Г. Борян; ест.— Р. Парве; литов.— 
М. Слуцкіс; євр.—Л. Квітко, В. Гу- 
тянський та ін. Першими твора¬ 
ми укр. рад. Д. л. були оповідання 
А. Головка («Червона хустина», 
«Пилипко»), С. Васильченка 
(«Олив’яний перстень», «Авіацій¬ 
ний гурток»), вірші П. Тичини.Уже 
в 20-і рр. визначаються тематичні 
обрії укр. Д. л. (Великий Жовтень 
і героїка громадян, війни, щасли¬ 
ве рад. дитинство, піонерське й 
шкільне життя, подорожі, життя 
братніх народів Радянського Сою¬ 
зу) та її жанри: оповідання, по¬ 
вісті, вірші і п’єси для читачів 
різного віку. На цьому етапі в 
галузі дитячої прози працювали 
О. Копиленко, 1. Сенченко, І. Ми- 
китенко; в поезії — І. Нехода, А. 
Турчинська, М. Романівська. 
Інтенсивно розвивалася Д. л. в 
30-і рр. О. Донченко написав ряд 
романів і повістей про участь ді¬ 
тей у соціалістичному будівництві 
(«Розвідувачі нетрів», «Школа над 
морем»), розробляється тема гро¬ 
мадян. війни («Син Таращанського 
полку» П. Панча, «Ядвіга і Мал- 
ка — поліські партизанки» Д. 
Бузька). Формування підлітків 
у сім’ї й школі відображено в по¬ 
вістях О. Копиленка «Дуже доб¬ 
ре» й «Десятикласники». Особли¬ 
ве місце посідають у Д. л. пригод¬ 
ницькі романи йповістіМ. Трублаї- 
ні «Лахтак», «Шхуна ,,Колумб“», 
«Крила рожевої чайки», які ви¬ 
ховують у юного читача мужність, 
кмітливість, знайомлять з приро¬ 
дою віддалених куточків Батьків¬ 
щини. З’являються твори біогра¬ 
фічного жанру (повісті О. Іванен- 
ко «Тарасові шляхи» про Т. Шев¬ 
ченка, Л. Смілянського — «Ми¬ 
хайло Коцюбинський»), популяр¬ 
ністю користувалися науково- 
фантастичні твори В. Владка («Ар¬ 
гонавти всесвіту» та інші), М. Ро¬ 
мані вської. Народні казки для 
дітей опрацьовував А. Шиян. Вір¬ 
ші для наймолодшого читача пи¬ 
сали В. Бичко, Н. Забіла, М. При- 
гара, Я Гримайло. Події боротьби 
з фашистськими загарбниками ві¬ 
дображено в повістях «Земля гуде» 
О. Гончара. «Таємниця Соколино¬ 
го бору» Ю. Збанацького, в опо¬ 
віданнях К. Гриба про юних мес¬ 
ників, у віршах і поемах багатьох 
поетів. Серед кращих творів Д. л., 
написаних у 40—60-і рр.,— вірші 
A. Малишка, М. Стельмаха, повість 
І. Багмута «Щасливий день суво- 
ровця Криничного», драм, поема 
П. Воронька «Казка про Чугайст- 
ра» і його зб. віршів «Читаночка», 
повісті Ю. Збанацького з життя 
школярів «Кури лові острови», 
«Морська чайка», оповідання Є. 
Гуцала «Олень Август», «Денис- 
ко», повість І. Сенченка «Діаман¬ 
товий берег» та ін. Поповнюється 
укр. Ленініана: вірші й поеми 
М. Рильського, В. Сосюри, повість 
B. Канівця «Студент універси¬ 
тету» та ін. Патріотичні по¬ 
чуття, любов до праці, поетичне 
бачення світу виховують у дітей 
твори Г. Бойка, Т. Коломієць, 
І. Кульської, В. Нестайка, П. Утев- 
ської. Мільйонними тиражами дру¬ 
куються книжки для дітей у вид-ві 
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ДИТЯЧА МУЗИКА дитячої л-ри« Веселка* та ін. вид-вах 

республіки. На Україні виходять 
для юних читачів різного віку 
журнали «Малятко*, <Барвінок>, 
<Піонерія> (див. також Дитя¬ 
чі газети і журнали). В постанові 
ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР 
«Про заходи по дальшому роз¬ 
витку радянської дитячої літе¬ 
ратури» (березень, 1969) наголоше¬ 
но на потребі значного посилення 
ролі Д. л. в комуністичному вихо¬ 
ванні підростаючого покоління. 
В 1970 встановлено Ленінську пре¬ 
мію за твори л-ри і мистецтва для 
дітей, на Україні — в 1970 літ. 
премію ім. Лесі Українки. Іл. див. 
на окремому аркуші, с. 272—273. 
Літ.: Горький М. Про дитячу літера¬ 
туру. К., 1953; Український дитячий 
фольклор. К., 1962; Брандис Е. П. 
От Ззопа до Джанни Родари. М.. 
1965; Білецький Д. М. [та ін.] .Дитяча 
література. К., 1967; Лупанова И. П. 
Полвека. Советская детская литера- 
тура. М., 1969; Советская детская 
литература. М., 1978; Украинская дет¬ 
ская литература. 1946 — 1953. Краткий 
аннотированньїй указатель.М., 1954. 

Т. Ю. Буженко. 

ДИТЯЧА МУЗИКА — музика, 
призначена для слухання або ви¬ 
конання дітьми. Відзначається 
конкретністю сюжету, чіткістю й 
рельєфністю муз. форми, близь¬ 
ким до дитячого побуту змістом. 
У музиці, створюваній для дитя¬ 
чого виконання, враховуються ви¬ 
конавські можливості дітей — діа¬ 
пазон голосу, хорова підготовка, 
рівень тех. опанування інструмен¬ 
та тощо. Д. м. існує в нар. твор¬ 
чості. На Україні, зокрема, поши¬ 
рені ігри: хороводи зі співами («Гра 
в залізного ключа або вовка», 
«Гра в бобра», «Савка», «Рак-не- 
борак», «Горобейко»), жартівливі 
пісні («Бігло, бігло козенятко», 
«Був собі журавель»), старовинні 
обрядові пісні, що втратили своє 
ритуальне значення («Вийди, вий¬ 
ди, сонечко», «Іди, іди, дощику»), 
мелодичні лічилки. Сюди належать 
і колискові нар. пісні. Відомі ме- 

Дитяча творчість. 1. Хлопчиш-Кибальчиш. Юля. 9 років. 
2. Київський вокзал. Іра. 10 років. 3. Гуси-лебеді. Майя. 
6 років. 4. Салют. Оксана. 13 років. 

лодії до укр. нар. казок («Про зо¬ 
лоту сопілку»). Класичними зраз¬ 
ками профес. муз. л-ри для дітей 
є «Нотний зошит Анни Магдаліни» 
Й.-С. Баха, «Дитяча симфонія» 
Й. Гайдна, «Дитячий альбом» для 
фортепіано і збірка дитячих пісень 
П. Чайковського, «Альбом для 
юнацтва», пісні й хори Р. Шумана. 
Д. м. писали Й. Брамс, К. Дебюссі, 
Б. Барток, Р. Глієр, Й. Сук та ін. 
Нар. казки та укр. муз. фольк¬ 
лор — в основі дитячих опер 
«Коза-дереза», «Пан Коцький», 
«Зима і Весна» М. Лисенка, «Ріп¬ 
ка» В. Сокальського, «Лисичка, 
Котик і Півник», «Івасик Телесик» 
К. Стеценка. Над створенням укр. 
дитячого пісенного репертуару 
працювали М. Леонтович, Я. Сте¬ 
повий, В. Матюк, С. Воробкевич, 
A. Вахнянин, В. Верховинець. 
Окремо стоять твори на сюжети з 
дитячого життя, розраховані на 
виконання профес. митцями і не 
призначені спеціально для дитя¬ 
чої аудиторії (балет «Лускунчик» 
Чайковського, цикл романсів «Ди¬ 
тяча» Мусоргського, оркестрова 
сюїта «Гра дітей» Ж. Бізе та ін.). 
Значну увагу Д. м. приділяють 
рад. композитори, які розширили 
її жанрові межі. Крім фп. і во¬ 
кальних мініатюр, написано опери, 
балети, кантати, симф. твори. 
Великого поширення набув жанр 
рад. дитячої, зокрема піонерської 
пісні. Відомі симф. казка «Петя і 
Вовк» та фп. твори С. Прокоф’є- 
ва, пісні і фп. п’єси Д. Кабалевсь- 
кого (у т. ч. «Легкі варіації на тему 
української пісні»), пісні І. Дуна- 
євського та ін. Глибоким проник¬ 
ненням у дитячу психологію, ви¬ 
сокою художністю позначені збір¬ 
ки обробок дитячих нар. пісень 
«Сонечко» Л. Ревуцького, дитячі 
й піонерські пісні П. Козицького, 
М. Вериківського, А. Штогаренка, 
Г. Майбороди, А. Філіпенка, В. 
Борисова, Л. Дичко, М. Дремлю- 
ги та ін.; фп. твори, серед яких 
вирізняються «24 дитячі п’єси» 
B. Косенка. Популярні твори В. 
Барвінського, М. Сільванського, 
М. Скорульського, Ж. Колодуб, 
A. Мухи, В. Шаповаленка та ін. 
Муз. театри ставлять дитячі опе¬ 
ри («Казка про заітблений час» Ю. 
Рожавської) та балети («Лелече¬ 
ня» Д. Клебанова, «Кіт у чоботях» 
B. Гомоляки, «Північна казка» 
І. Ковача); ансамбль «Балет на 
льоду»—«Снігуроньку» К. До- 
мінчена. Велике виховне й есте¬ 
тичне значення має музика в 
театрі для дітей, дитячому кі¬ 
но, радіо- й телепередачах. У 1965 
створено Моск. дитячий муз. те¬ 
атр — єдиний у світі. Розвиток 
муз. творчості тісно пов’язаний із 
зростанням дитячої виконавської 
культури, з системою музичної 
освіти і музичного виховання. В 
СРСР існує понад 2000 дитячих 
муз. шкіл, великого поширення 
набула дитяча самодіяльність при 
палацах піонерів, у хорових сту¬ 
діях. При Спілці композиторів 
СРСР працює комісія муз.-есте¬ 
тичного виховання дітей та 
юнацтва; така комісія діє й на 
Україні. 
Літ.: Андрієвська Н. К. Дитячі опе¬ 
ри М. В. Лисенка. К., 1962; Соснов- 
ская О. И. Советские композитори — 

детям. М., 1970; Музика — детям, 
в. 1—3. Л., 1970—76. 

М. П. Загайкевич. 

ДИТЯЧА ПОЛІКлГнІКА — в 
СРСР лікувально-профілактич- 
ний заклад, що є структурним під 
розділом дитячої лікарні або са¬ 
мостійним закладом, який забезпе¬ 
чує позалікарняну допомогу ді¬ 
тям після виписки їх з пологового 
стаціонару до 14 років включно. 
Працює за дільничним принципом 
(див. Лікарська дільниця). В ро¬ 
боті Д. п. основна увага приділя¬ 
ється диспансерному (див. Дис¬ 
пансеризація) наглядові за здо¬ 
ров’ям дитини, її фіз. і нервово- 
психічним розвитком, наданню 
мед. допомоги хворим дітям, сан.- 
гігієнічному вихованню дітей і 
їхніх батьків. У великих містах є 
міжрайонні, або центр, консуль¬ 
тативні Д. п. зі спеціалізованими 
кабінетами (хірургії, отоларинго¬ 
логії, офтальмології, неврології, 
ендокринології, алергології тощо). 
В районних центрах, де немає Д. п., 
зазначена робота виконується д и - 
тячими консультація 
м и, що функціонують на правах 
структурного підрозділу поліклі¬ 
нічних відділень районних ліка¬ 
рень. У сільській місцевості поза- 
лікарняна допомога дітям забезпе¬ 
чується центр, районними, діль¬ 
ничними лікарнями й лікарськими 
амбулаторіями, в разі необхіднос¬ 
ті — спеціалістами консультатив¬ 
них поліклінік обласних і міських 
дитячих лікарень (відділень). 
Див. також Охорона материнства 
і дитинства. В 1977 на Україні 
було 4583 дитячі і жіночі кон¬ 
сультації. Р. В. Медяник. 

ДИТЯЧА ПРАЦЯ — участь дітей 
і підлітків у процесі виробництва. 
Масового поширення Д. п. набула 
за капіталізму, особливо на ран¬ 
ніх стадіях його розвитку. Машин¬ 
не вироби., спростивши й полег¬ 
шивши багато трудових операцій, 
створило можливість замінити в 
ряді виробничих процесів працю 
дорослих дешевою Д. п. «Дитяча 
праця була першим словом капі¬ 
талістичного застосування машин!» 
(Маркс К. і Енгельс Ф. Твори, 
т. 23, с. 376). Д. п. зазнавала не¬ 
щадної експлуатації, стала одним 
із джерел збагачення буржуазії. 
Д. п. є гострою соціальною проб¬ 
лемою капіталістичного суспільст¬ 
ва. Робітничий клас у наполегли¬ 
вій боротьбі домігся прийняття ря¬ 
ду законів, які обмежують або 
забороняють Д. п. Однак повної 
заборони її за капіталізму домог¬ 
тися неможливо. Д. п. ще широко 
застосовується в багатьох капіта- 
лістич. країнах, зокрема в країнах, 
що розвиваються. Важкі умови 
Д. п. призводять до фіз. і мораль¬ 
ної деградації дітей і підлітків, 
профес. захворювань, передчасного 
старіння, високої дит. смертності. 
За соціалізму Д. п. має принципо¬ 
во інший характер. Найману Д. п. 
заборонено, суворо регламентовано 
працю підлітків. Для них встанов¬ 
лено скорочений робочий день, 
забезпечено здорові й безпечні 
умови роботи. В СРСР Д. п. пе¬ 
ретворилася на невід’ємну частину 
комуністичного виховання^ засіб 
підготовки молодого ПОКОЛІННЯ до 
суспільно корисної, продуктивної 



праці. «Не можна собі уявити ідеа¬ 
лу майбутнього суспільства,—пи¬ 
сав В. І. Ленін,— без поєднання 
навчання з продуктивною працею 
молодого покоління» (Ленін В. І. 
Повне зібр. тв., т. 2, с. 464). В Рад. 
Союзі учнів загальноосв. шкіл 
залучають до суспільно корисної 
праці на уроках праці в навчально- 
виробничих комбінатах, на пром. 
і с.-г. підприємствах. Значна ча¬ 
стина підлітків навчається в про- 
фес.-тех. і серед, спец. навч. закла¬ 
дах, де поряд з загальною освітою 
здобуває виробничу спеціальність. 
У період розвинутого соціалістич¬ 
ного суспільства і будівництва ко¬ 
мунізму значення трудового ви¬ 
ховання ще більше зростає. На 
розв’язання цього завдання спря¬ 
мовано прийняту 1977 постанову 
ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР 
«Про дальше вдосконалення нав¬ 
чання, виховання учнів загально¬ 
освітніх шкіл і підготовку їх до 
праці». Див. також Кодекс законів 
про працю УРСР. 

С. Г. Савченко. 

ДИТЯЧА психолбгія — галузь 
психології, яка досліджує загаль¬ 
ні та індивідуальні особливості 
психічного розвитку дітей, умови, 
рушійні сили й закономірності цьо¬ 
го процесу на різних вікових ета¬ 
пах. Тому Д. п. часто називають 
віковою психологією. Вивчає ви¬ 
никнення й розвиток у дітей пси¬ 
хічних процесів (пізнавальних, 
мовних, емоційних, вольових та 
ін.), становлення психічних вла¬ 
стивостей, розвиток різних видів 
діяльності (гри, учіння, праці), 
формування дитини як особистості. 
Д. п. досліджує функції природ¬ 
них даних, нервової системи дити¬ 
ни як матеріального субстрату її 
психіки і провідну роль сусп. умов, 
навчання і виховання в її психіч¬ 
ному розвитку. Теор. основою Д. п. 
є діалектико-матеріалістичне ро¬ 
зуміння природи й сутності люд¬ 
ської психіки. Вона піддає критиці 
ідеалістичні й механістичні концеп¬ 
ції психічного розвитку. Д. п. 
почала виділятися в самостійну 
галузь знань з серед. 19 ст. Вона 
тісно пов'язана з педагогічною пси¬ 
хологією, педагогікою, фізіологією 
вищої нервової діяльності. Дані 
її та висновки мають важливе 
значення для теорії і практики нав¬ 
чання й виховання молодого по¬ 
коління, для заг. психології і 
філософії. 
Літ.: Божович Л. И. Личность и ее 
формирование в детском возрасте. М., 
1968; Леонтьев А. Н. Проблеми раз- 
вития психики. М., 1972; Возрастная 
и педагогическая психологія. М., 
1973; Люблінська Г. О. Дитяча психо¬ 
логія. К., 1974; Вікова психологія. 
К., 1976. Г. С. Костюк. 

ДИТЯЧА смЄртність — ЧИСЛО 
дітей, які померли протягом пер¬ 
шого року життя. Разом з народ¬ 
жуваністю і заг. смертністю є 
показником природного руху на¬ 
селення. Виражається числом 
смертних випадків серед дітей у 
віці до 1 року в переліку на 1000 
народжених живими. Д. с. зале¬ 
жить гол. чин. від соціально-екон. 
і матеріального рівня країни. В 
СРСР завдяки заходам рад. си¬ 
стеми охорони здоров'я, зокрема 
охороні материнства і дитинст¬ 

ва, Д. с. за роки Рад. влади різко 
зменшилась (більше як у 9 раз.в). 
ДИТЯЧА ТВОРЧІСТЬ — сфера 
діяльності дитини, яка сприяє її 
інтелектуальному й емоціонально¬ 
му розвиткові. В процесі творчос¬ 
ті дитина виявляє своє ставлення 
до навколишнього середовища, 
розвиває і вдосконалює навички до 
роботи з різними інструментами і 
матеріалами. В СРСР розвиток 
Д. т. спрямований на формування 
комуністичного виховання, осо¬ 
бистості майбутнього громадянина 
соціалістичного суспільства. Тех¬ 
нічна Д. т.— один з важливих 
засобів навчання, політехнічної 
освіти та професійної орієнтації. 
Сприяє виникненню, закріпленню 
й розвиткові інтересу дітей до 
техніки, розвиткові раціоналіза¬ 
торських і винахідницьких нахи¬ 
лів і здібностей. У вік науково- 
технічної революції проблема роз¬ 
витку тех. Д. т. набуває особливої 
актуальності. Її розглядають як ви¬ 
щий, завершальний етап вивчення 
шкільних предметів природничого 
циклу. Найчастіше тех. Д. т. вия¬ 
вляється в конструюванні моде¬ 
лей різних машин (літаків, кораб¬ 
лів, ракет, місяцеходів тощо), 
радіоелектронних приладів, навч. 
обладнання і устаткування. В 
СРСР склалась і далі розвива¬ 
ється науково обгрунтована систе¬ 
ма організації тех. Д. т., в 
якій чільне місце посідають за¬ 
гальноосв. школа й позашкіль¬ 
ні заклади (станції і клуби юних 
техніків, моряків, дитячі заліз¬ 
ниці). Поряд з цим значну роль 
у розвитку тех. Д. т. відігра¬ 
ють відповідні орг-ції ВЛКСМ, 
профспілок, ДТСААФ. В зага¬ 
льноосв. школах діють гуртки юних 
техніків різних профілів. Функ¬ 
ціонують клуби юних техніків 
профспілок, палаців і будинків 
піонерів та школярів тощо. Ін¬ 
структивно-методичним центром 
організації наук.-тех. творчості уч¬ 
нів є станції юних техніків. В 
УРСР 1978 їх діяло 234, з них одна 
республіканська (Київ), 26 об¬ 
ласних і 207 міських (районних). 
Станції юних техніків мають від¬ 
діли, лабораторії, літні піонер¬ 
ські табори. При станціях функ¬ 
ціонувало 6060 гуртків різних 
профілів, у яких працювало бл. 
95 000 учнів шкіл (1978). Станції 
юних техніків допомагають шко¬ 
лам і позашкільним закладам роз¬ 
вивати тех. Д. т., розробляють 
і перевіряють у процесі експери¬ 
ментальної гурткової роботи орієн¬ 
товні програми гуртків і методику 
занять у них; разом з ін-тами вдо¬ 
сконалення вчителів організову¬ 
ють підготовку й підвищення ква¬ 
ліфікації керівників тех. гуртків, 
проводять конкурси творчості 
юних техніків, спортивно-технічні 
змагання, олімпіади та ін. заходи, 
спрямовані на розвиток технічної 
Д. т. Художня Д. т. включає 
малювання, ліплення, вишивання, 
виготовлення аплі каці й, навчання 
музики, складання віршів, опові¬ 
дань тощо. 
Спонукальні мотиви художньої 
Д. т. пов’язані з освоєнням дітьми 
навколишнього предметного сере¬ 
довища, з оволодінням ними мо¬ 
вою, з розвитком словесно-логіч¬ 

ної пам’яті, з формуванням їхніх 
розумових здібностей. Водночас 
худож. Д. т. виявляє одну з істот¬ 
них особливостей дитячого віку — 
легку збудливість і активність 
уяви та фантазії. Творчі процеси 
як передумова Д. т. виявляються 
вже в дуже ранньому віці — в іг¬ 
рах дітей. Згодом, у власне твор¬ 
чості, діти прагнуть до відтворен¬ 
ня побаченого, почутого і прочи¬ 
таного, а також своєї фантазії. 
Тематика Д. т. окреслена вікови¬ 
ми межами — коло її розширю¬ 
ється з розвитком дитини. Худож. 
Д. т.— предмет науково-пед. і пси¬ 
хологічних досліджень. Вивчення 
її допомагає визначенню вікових 
особливостей дітей, специфіки ди¬ 
тячої психології, дає змогу проник¬ 
нути в процес формування особис¬ 
тості і в процес розвитку здібності 
до естетичного сприйняття й пере¬ 
живання. Важливою наук, проб¬ 
лемою педагогіки є керівництво Д. 
т. Воно сприяє розвиткові творчо¬ 
го потенціалу дитини, розв’язує 
проблеми її розумового розвитку 
та естетичного виховання. Теорію 
образотворчої Д. т. розробили рад. 
вчені А. В. Бакушинський, М. М. 
Волков, Є. І. Ігнатьєв, Л. С. Ви- 
готський, Г. В. Лабунська та ін. 
З метою розвитку творчості дітей 
в СРСР введено обов’язкові занят¬ 
тя з малювання, ліплення і му¬ 
зики в дитячих садках, уроки ма¬ 
лювання в 1—6 класах середньої 
школи; існує й розвинута мережа 
позашкільних закладів, де прово¬ 
дяться заняття з образотворчого 
мист., музики та ін. Серед кращих 
дитячих худож. студій — студія 
при Київ. Палаці піонерів, при 
Ужгород., Одес., Дніпропетр. па¬ 
лацах, дитяча студія Ленінського 
р-ну (м. Київ; премія ім. М. Ост- 
ровського, 1978). На Україні 
керівництво і вивчення Д. т. здій^ 
нюють респ. навч.-методичний 
кабінет естетич. виховання при 
М-ві освіти УРСР (до 1952 — 
Центр. Будинок худож. вихован¬ 
ня), н.-д. Ін-т педагогіки УРСР. 
Систематично організовуються кон¬ 
курси і виставки Д. т.— респ., 
всесоюзні, міжнародні (виставки 
творів рад. дітей в Індії, Японії, 
НДР та ін.). 
Літ.: Разумовский В. Г. Развитие тех- 
нического творчества учащихся. М., 
1961; Игнатьев Е. И. Психология изоб- 
разительной деятельности детей. М., 
1961; Лабунская Г. В. Изобразитель- 
ное творчество детей. М., 1965; Вмгот- 
ский Л. С. Воображение и творчество 
в детском возрасте. М., 1967; Кондра- 
тенко В. І. Електроніка в позакласній 
роботі. К., 1972; Левін В. О., Павлов 
С. О., Романова А. С. Барвиста плане¬ 
та. Альбом. X., 1973; Осташинский 
Н. И. Киев глазами детей. Альбом. 
К., 1974; Левин В. А. Воспитание 
творчества. М., 1977; Осташинсь- 
кий Н. Й. Вогненні барви. Альбом. 
К., 1978. 

О. І. Бугайов, Г. В. Заварова. 

«ДИТЯЧА ХВОРбБА „ЛІВИЗ¬ 
НИ4* В КОМУНІЗМІ» — твір 
В. І. Леніна, присвячений питан- 
ням політ, стратегії і тактики марк¬ 
систсько-ленінських партій. На¬ 
писаний у квітні — травні 1920, 
вийшов з друку в червні 1920 рос., 
а в липні — нім., франц. і англ. 
мовами. Висновки праці покладе¬ 
но в основу рішень 2-го конгресу 
Комінтерну. Необхідність напи- 
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•«ДИТЯЧА ХВОРОБА 

„лівизни** 
В КОМУНІЗМІ» 
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ДИТЯЧЕ КІНО 

Н. ЛІ чин 

ДЕТСКАКІ І 
ВОЛЕЗНЬ ! 
ЛЕШ13НМ \ 
В ПОМП* і 

Обкладинка книги 
В. 1. Леніна 
^Дитяча хвороба ,,лі¬ 
визни'* в комунізмі»-. 
Видання 1920. 

сання книги була викликана тим, 
що в деяких комуністичних пар¬ 
тіях, які виникли в ряді капіталіс¬ 
тичних країн на грунті могутнього 
революц. піднесення мас 1917— 
20, з'явилася небезпечна «хворо¬ 
ба»—дрібнобурж. «лівизна». Пред¬ 
ставники цієї течії рішуче запере¬ 
чували проти всіх старих форм 
боротьби пролетаріату, відмов¬ 
лялись від участі в роботі с.-д. 
профспілок, вимагали бойкоту 
бурж. парламентів, виступали 
проти компромісів і угод з ін. 
партіями. Така політика вела до 
розколу комуністичних партій, 
до відриву їх від мас. У своїй 
книзі В. І. Ленін викрив шкідли¬ 
вість і небезпеку «лівизни», визна¬ 
чив шляхи подолання її, творчо 
розвинув і збагатив учення марк¬ 
сизму про диктатуру пролетаріа¬ 
ту, про керівну роль партії в 
системі диктатури робітн. класу, 
про роль теорії, про залучення ши¬ 
роких мас трудящих на бік ре¬ 
волюції. В. І. Ленін підкреслив 
міжнар. значення більшовизму, 
дав глибокий аналіз гол. етапів 
його історії і закликав братні ко¬ 
муністичні партії вивчати й засто¬ 
совувати досвід більшовиків, які 
на кожному етапі революції вчасно 
визначали стратегічні й тактичні 
завдання. Водночас він поперед¬ 
жав, що при цьому необхідно вра¬ 
ховувати «національно-особливе, 
національно-специфічне в кон¬ 
кретних підходах кожної краї¬ 
ни до розв’язання єдиного 
інтернаціонального завдання, до 
перемоги над опортунізмом і лі¬ 
вим доктринерством всередині 
робітничого руху, до повалення 
буржуазії» (Повне зібр. тв., т. 41, 
с. 72—73). Одну з осн. умов успі¬ 
ху більшовиків В. І. Ленін вбачав 
у централізації й залізній дисцип¬ 
ліні, заперечення якої, характерне 
для «лівих комуністів», «рівно¬ 
значне повному роззброєнню про¬ 
летаріату на користь бур¬ 
жуазії» (там же, с. 25). В. І. Ле¬ 
нін писав, що комуністична пар¬ 
тія стає непереможною тоді, коли 
вся її діяльність пройнята духом 
сміливої, принципової критики і 
самокритики, нетерпимістю до 
самозаспокоєння і самохвальства, 
критичним ставленням до своїх 
помилок. 
У своїй книзі В. 1. Ленін розкрив 
величезне значення для революц. 
партії пролетаріату вміння поєд¬ 
нувати легальні й нелегальні фор¬ 
ми боротьби, завойовувати маси 
на свій бік. Він підкреслював, що 
проповідувати лозунг «Геть з проф¬ 
спілок!», як це робили «ліві», 
означало б залишити робітн. маси 
під впливом реформізму, що тре¬ 
ба не заперечувати проти участі 
в бурж. парламентах, а створювати 
там сильні парламентські фракції 
і з трибуни парламентів викривати 
буржуазію. Винятково важливе 
значення має висунуте В. І. Лені¬ 
ним положення про допустимість 
компромісів навіть з відвертим 
ворогом, якщо партія йде на них 
для того, щоб уникнути розгрому 
і зберегти сили для майбутнього 
рішучого наступу. Звичайно, мо¬ 
ва не може йти про компроміси 
в принципових питаннях, про 
примирення з поглядами і діями, 

які суперечать комуністичній 
ідеології. В. І. Ленін творчо розви¬ 
нув вчення марксизму про револю¬ 
ційну ситуацію, про об’єктивні й 
суб’єктивні фактори, що забезпе¬ 
чують прихід робітн. класу до 
влади. 
Книга В. 1. Леніна пройнята оп¬ 
тимізмом, глибокою впевненістю 
в неминучій перемозі комунізму. 
Він писав: «Комуністи повинні зна¬ 
ти, що майбутнє в усякому разі 
належить їм, і тому ми можемо 
(і повинні) поєднувати найбільшу 
пристрасність у великій револю¬ 
ційній боротьбі з найбільш холод¬ 
нокровним і тверезим врахуванням 
шалених метань буржуазії» (там 
же, с. 82). Наша епоха є епохою 
тріумфу ленінських ідей. З утво¬ 
ренням і зміцненням світової 
системи соціалізму комуністичний 
рух перетворився на найвпливові- 
шу політ, силу сучасності, став 
найважливішим фактором сусп. 
прогресу людства. Керуючись ле¬ 
нінською теоретичною спадщиною, 
зокрема класичною працею В. І. 
Леніна «Дитяча хвороба ,.лівизни" 
в комунізмі», марксистсько-ленін¬ 
ські партії, вдосконалюючи стра¬ 
тегію і тактику своєї революц. 
діяльності, викривають ревізіо¬ 
нізм, опортунізм, «ліве» сектант¬ 
ство в робітн. русі, згуртовують 
маси і ведуть їх на боротьбу за мир. 
демократію і соціалізм. При цьому 
вони виходять із заг. закономірнос¬ 
тей розвитку революції, соціаліс¬ 
тичного і комуністичного будівниц¬ 
тва, сформульованих міжнар. на¬ 
радами братніх партій. Глибоке 
розуміння цих загальних законо¬ 
мірностей, опора на них у поєднан¬ 
ні з творчим підходом і врахуван¬ 
ням конкретних умов у кожній 
даній країні були і лишаються не¬ 
від’ємною особливістю марксис- 
тів-ленінців (див. Матеріали XXV 
з’їзду КПРС. К., 1976, с. 35). 

А. В. Мяловицький. 

ДИТЯЧЕ КІНСЗ — художні, до¬ 
кументальні, науково-популярні 
й мультиплікаційні фільми, які 
створюються спеціально для ді¬ 
тей. В СРСР Д. к.— один з най¬ 
ді йовіших засобів комуністичного 
виховання підростаючого покол н- 
ня. Робота над дитячим фільмом 
вимагає врахування вікових особ¬ 
ливостей юних глядачів, специфі¬ 
ки їхнього мислення та естетично¬ 
го сприйняття. За рад. часу Д. к. 
виділилося в особливу галузь кі¬ 
номистецтва. Перші рад. дитячі 
фільми «Червоні дияволята» (1923, 
реж. І. Перестіані), «Як Петрусь 
їздив до Ілліча» (1924, реж. М. 
Доронін) були наповнені пафосом 
героїчного подвигу, романтикою 
революц. боротьби. З 1931 вихо¬ 
дить щомісячний кіножурн. «Пио- 
нерия». В 1933 створено перший 
дитячий звуковий фільм «Подер¬ 
ті черевики» (реж. М. Барська). 
В 1936—48 діяла кіностудія «Союз- 
дитфільм». Серед кращих фільмів: 
«Новий Гуллівер» (1935), «Золо¬ 
тий ключик» (1939, реж. обох — 
О. Птушко), «За щучим велінням» 
(1938, реж. О. Роу), «Тімур і його 
команда» (1940, реж. О. Розумний) 
та ін. Перша стрічка, створена на 
Україні ВУФКУ для дітей — 
«Марійка» (1926, реж. А. Лун- 
дін), згодом виходять «Малень¬ 

кий Тарас» (1926, реж. П. Чар* 
динін), «Партизанська донька» 
(1935, реж. О. Маслюков). В кін. 
ЗО—50-х рр. на рад. студіях по¬ 
ставлено картини, присвячені геро¬ 
їзмові і подвигам рад. дітей: 
«Дума про козака Голоту» (1937, 
реж. І. Савченко), «Жила-була 
дівчинка» (1944, реж. В. Ейси- 
монт), «Син полку» (1946, реж. 
В. Пронін), зокрема на Україні — 
«Максимко» (1953, реж. В. Браун), 
«Сашко» (1958, реж. Є. Брюнчу- 
гін), «Військова таємниця» (1958, 
реж. М. Маєвська), «Казка про 
хлопчиша-Кибальчиша» (1965, 
реж. Є. Шерстобитов). Серед ві¬ 
домих дитячих фільмів «Попелюш¬ 
ка» (1947, реж. Н. Кошеверова і М. 
Шапіро), «Першокласниця» (1948, 
реж. І. Фрез). У 1963 кіностудію 
ім. М. Горького перетворено на 
Центр, кіностудію дитячих і юнаць¬ 
ких фільмів ім. М. Горького. В 
60—70-х рр. Д. к. представлено 
фільмами: «Друже мій, Миколко» 
(1961, реж. О. Салтиков), «Дзво¬ 
нять, відчиніть двері» (1966, реж. 
О. Мітта), «Доживемо до понеділ¬ 
ка» (1969, реж. С. Ростоцький), 
«Увага, черепаха!» (1971, реж. Р. 
Биков), «Сто днів після дитинства» 
(1976, реж. С. Соловйов), «Гірка 
ягода» (1977, реж. К. Камалова) 
та ін. Мультиплікаційні фільми 
для дітей створюють на кіностудії 
«Союзмультфільм» та на респуб¬ 
ліканських кіностудіях, у т. ч. 
на Київській кіностудії науково- 
популярних фільмів. Серед зару¬ 
біжних режисерів Д. к.— К. Земан 
(ЧССР), Д. Петров (НРБ), X. 
Бальман (НДР), Д. Палапггі 
(УНР), Я. Насфетер (ПНР), Й 
Попеску-Гопо (СРР), Я. Ламоріс 
(Франція), У. Дісней (США). 
Літ.: Бегак Б.,Громов Ю Большое ис- 
кусство для маленьких. М., 1949; 
Капельгородська Н. М. Сучасний ди¬ 
тячий фільм. К., 1965; Парамонова 
К. В зрительном зале — дети. М., 
1967; Кино и дети. М., 1971; Увага! 
В кінозалі — діти! К., 1972. 

Н. М. Капельгородська. 

ДИТЯЧИЙ БУДЙНОК — в 
СРСР державний виховний заклад 
для дітей-сиріт або тих, які зали¬ 
шилися без піклування батьків, а 
також дітей, що потребують допо¬ 
моги і захисту держави. Перші 
Д. б. в РРФСР відкрито 1918, на 
Україні — 1919. В системі нар. 
освіти є такі типи Д. б.: дошкільні 
заг. типу, санаторні й спец, для хво¬ 
рих і аномальних дітей (для дітей 
З—7 років), шкільні (для дітей 7— 
16 років) та дітей дошкільного й 
шкільного віку, до яких у першу 
чергу влаштовуються діти з однієї 
сім’ї — брати і сестри. У підпоряд¬ 
куванні М-ва соціального забезпе¬ 
чення для дітей-інвалідів є будин- 
ки-інтернати. Відповідно до по¬ 
станови РМ СРСР 1977 «Про ор¬ 
ганізацію загальноосвітніх шкіл- 
інтернатів для дітей-сиріт і дітей, 
які залишилися без піклування 
батьків, та про поліпшення мате¬ 
ріального забезпечення цих дітей 
у школах-інтернатах і дитячих 
будинках» 1978 створено перші 
школи-інтернати з дошкільними 
відділеннями (див. також Опіка, 
Піклування). їхнє завдання — 

.дальше вдосконалення сусп. ви¬ 
ховання вказаної категорії дітей, 
підготовки їх до життя й праці, 
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створення найсприятливіших умов 
для їхнього всебічного розвитку 
й одержання ними серед, освіти. 
Літ.: Виноградова А. А., Гербеев 
Ю. В. Система воспитательной работьі 
в детском доме. М., 1976. 

„ П. Д. Іваніна. 
ДИТАЧИИ ПАРАЛІЧ — група 
захворювань, що виникають у ді¬ 
тей внаслідок різноманітних уш¬ 
коджень нервової системи і вияв¬ 
ляються в порушенні рухово-реф¬ 
лекторної сфери, а в деяких випад¬ 
ках — порушеннями психіки і мов¬ 
лення. Розрізняють Д. п. цере¬ 
бральні (спастичні), що є наслід¬ 
ком уражень головного мозку, і 
периферичні (в’ялі) — внаслідок 
уражень периферичних нервів та 
їхніх сплетень, передніх рогів 
спинного мозку, черепно-мозкових 
нервів та їхніх ядер. 
«ДИТЯЧИЙ РУХ» — журнал для 
піонервожатих. Виходив 1925—34 
в Харкові. У 1934—41 видавався 
в Києві під назвою <Піонервожа- 
тий>. 
ДИТЯЧИЙ САДбК — в СРСР за¬ 
клад для суспільного виховання 
дітей дошкільного віку, перша лан¬ 
ка в системі нар. освіти. Д. с. від¬ 
кривають місцеві Ради нар. депута¬ 
тів, підприємства, відомства, кол¬ 
госпи. З 1959 поряд з Д. с. органі¬ 
зовують ясла-садки для дітей з 
2 місяців до 7 років. Роботою 
Д. с. керують М-ва освіти та їхні 
місцеві органи. В УРСР на кінець 
1977 в Д. с. і яслах-садках було 
2111,1 тис. дітей. Див. також До¬ 
шкільні заклади. 

ДИТЯЧИЙ ФОНД оон 
(ЮНІСЕФ) — спеціальний фонд 
при ООН, створений за рішенням 
Генеральної Асамблеї ООН від 
11.XII 1946. Мета фонду — нада¬ 
вати допомогу країнам, що стали 
жертвами агресії, і країнам, що 
розвиваються, для охорони здо¬ 
ров’я, поліпшення харчування, 
справи освіти та соціального за¬ 
безпечення дітей. Фонд надає над¬ 
звичайну допомогу дітям і мате¬ 
рям і в випадках стихійного лиха 
(землетрусів, поводі та ін.). Фонд 
здійснював свої програми більш 
як у 120 країнах світу. Кошти йо¬ 
го складаються з добровільних 
внесків урядів, орг-цій та окремих 
осіб. Щррічні внески до ф°нДУ 
роблять 111 країн (1978), в т. ч. 
СРСР, УРСР і БРСР. Керівні 
органи фонду — правління в скла¬ 
ді представників ЗО д-в, які обира¬ 
ються Економічною і соціальною 
радою ООН строком на 2 роки, і 
директор-розпоря дник. 

А. Д. Бутейко. 

дитйчі газЄти і ЖУРНАЛИ— 
періодичні друковані органи для 
читачів дошкільного й шкільного 
віку. Як і дитяча література, 
сприяють комуністичному вихо¬ 
ванню підростаючого покоління. 
Перший у Росії дит. журнал — 
«Детское чтение для сердца и ра¬ 
зу ма» (1785—89). Популярними 
були журнали «Подснежник» 
(1858—62), «Рассвет» (1852—62), 
«Детское чтение» (1869—1906), 
«Юная Россия» (1906—18), «Ма¬ 
як» (1909—18). Більшість Д. г. 
і ж. дожовтневої доби проповіду¬ 
вали ідеї соціальної нерівності, 
релігійну мораль тощо. Кількість 
і тираж їх були незначні, до дітей 

трудящих вони майже не доходили. 
Видання дит. періодики укр. мо¬ 
вою обмежувалося царським уря¬ 
дом і гамбурзькою монархією. 
Бурж.-ліберальні кола на Україні 
видавали журн. <Ластовка% 
(1869—81), «Дзвінок» (1890—1914), 
що виходили у Львові, «Молода 
Україна» (Київ, 1906—14) та ін. 
Перший рад. дит. журнал «Север- 
ное сияние» засн. 1919 О. М. Горь- 
кий. Першими дит. газетами в 
СРСР були «Юний Спартак» 
(Харків, 1922—24) і «Ленинские 
искрьі» (Ленінград, 1924). У 20— 
30-х рр. кількість Д. г. і ж. і їх¬ 
ній тираж зростають. В УРСР 
видавалися журн. <Піонерія> (з 
1923), <Октябрьские всходьіь 
(1924—ЗО), «Жовтеня» (1928—41) 
і <Весела бригада» (1931—37) та 
ін. Комуністична партія і Рад. 
уряд приділяють постійну увагу 
розвиткові дит. преси, підвищен¬ 
ню її ідейно-худож. рівня (поста¬ 
нова «Про заходи по дальшому 
розвитку радянської дитячої лі¬ 
тератури», 1969). У 1977 в СРСР 
для дітей видавалося 28 газет і 
41 журнал, зокрема всесоюзні 
журн. «Весельїе картинки» (з 
1956), «Пионер» (з 1924), «Юньїй 
натура лист» (з 1928), «Квант» (з 
1969), «Юньїй техник» (з 1956), 
газ. «Пионерская правда». В со¬ 
юзних республіках Д. г. і ж. 
виходять нац. мовами. В УРСР 
видаються для дошкільників журн. 
«Малятко», для школярів—«Бар¬ 
вінок» і «Піонерія» (обидва — 
укр. і рос. мовами), газ. «Зірка* 
та <Юньій ленинец>. 
Літ.: Крупская Н. К. О детской лите- 
ратуре и детском чтении. М., 1954; 
Наумова М. Живі сторінки історії. В 
кн.: Весняні обрії. К., 1972; Стар- 
цев И. И.Вопросьі детской литературьі 
и детского чтения. 1918 — 1965 гг. 
Библиографический указатель [в. 1 — 
2]. М., 1962-67. 

Л. /. Гольденберг. 
ДИТЯЧІ ДЕМОКРАТИЧНІ ОР¬ 
ГАНІЗАЦІЇ — добровільні масо¬ 
ві об’єднання дітей та підлітків, 
які під керівництвом комуністич¬ 
них та робітн. партій, демократич¬ 
них, профспілкових, жіночих та 
молодіжних орг-цій здійснюють 
ідейно-політ. і моральне вихован¬ 
ня підростаючого покоління; ор¬ 
ганізаційна форма участі дітей 
у боротьбі трудящих за мир, де¬ 
мократію та соціальний прогрес. 
Д. д. о. будують свою роботу з 
урахуванням психолого-педагогіч- 
них закономірностей виховання і 
розвитку особистості, широкого 
використання самодіяльності й са¬ 
моуправління, ігор і змагань. 
Принципи, форми і методи діяль¬ 
ності Д. д. о., їхня структура, 
символіка й атрибутика зумовлені 
метою та завданнями цих орг-цій, 
соціальними й нац. умовами, особ¬ 
ливостями істор. розвитку, тради¬ 
ціями, досвідом тощо. 
Авангардна роль у міжнар. дитячо¬ 
му та юнацькому русі належить 
піонерським організаціям соціалі¬ 
стичних країн. Тут діють: Всесо¬ 
юзна піонерська організація іме¬ 
ні В. І. Леніна в СРСР (з 1922), 
Піонерська орг-ція ім. Сухе-Бато- 
ра в МНР (з 1925), Піонерська 
орг-ція ім. Хо Ші Міна в СРВ 
(з 1941), Піонерська орг-ція Юго¬ 
славії (з 1942), Димитровська Піо¬ 

нерська орг-ція «Септемврийче» 
в НРБ (з 1944), Піонерська 
орг-ція СРР (з 1944), Спілка польс. 
харцерів (з 1945), Піонерська 
орг-ція Соціалістич. спілки молоді 
ЧССР (з 1945), Спілка угорських 
піонерів (з 1946), «Соньондан» у 
КНДР (з 1946), Піонерська 
орг-ція ім. Е. Тельмана в НДР 
(з 1948), Спілка піонерів Куби 
(з 1964). Вони подають посильну 
допомогу трудящим своїх країн 
в екон. і культурному будівництві. 
Для Д. д. о. створено держ. мере¬ 
жу позашкільних закладів. 
У капіталістичних країнах Д. д. о. 
беруть участь у політ, кампаніях 
трудящих, розповсюджують ві¬ 
дозви миру, л-ру комуністичних і 
робітн. партій, вивчають історію 
революц. боротьби тощо. Серед 
них: «Молода гвардія» в Австрії 
(з 1946), Спілка піонерів Бель¬ 
гії (з 1946), «Лісовий народ» у Ве¬ 
ликобританії (з 1925), «Піонери 
Франції» (з 1945), Демократична 
спілка піонерів Фінляндії (з 1945), 
Асоціація піонерів Італії (з 1949), 
соціалістична дитяча орг-ція «Юні 
піонери» ФРН (з 1974), Піонерсь¬ 
ка орг-ція США (з 1976). Поряд 
з демократичними, в капіталістич¬ 
них країнах діють і реліг., загаль¬ 
нокультурні та скаутські орг-ції 
(див. Скаутизм), різні шовіністич¬ 
ні та військово-спортивні спілки, 
головне завдання яких — виховати 
підростаюче покоління в дусі від¬ 
даності капіталізму та бурж. іде¬ 
ології. 
Д. д. о. створені й у ряді країн 
Азії й Африки, які завоювали 
нац. незалежність. Це — Піо¬ 
нерська організація Гвінеї (з 1959), 
«Піонери Народної Республіки 
Конго» (з 1965), «Піонерська 
орг-ція Гани» (з 1960), Піонерська 
орг-ція Народної Демократичної 
Республіки Йємен (з 1974), дитяча 
орг-ція «Талаї» в Сірії (з 1971). 
Діяльність Д. д. о. координує Все¬ 
світня федерація демократичної 
молоді (ВФДМ) і створений при 
ній Міжнар. комітет дитячих та 
юнацьких орг-цій (СІМЕА). 

В. І. Яровий. 

ДИТЯЧІ ПРИТУЛКИ—у доре- 
волюц. Росії благодійні установи 
для опікування сиріт і дітей, по¬ 
кинутих батьками й залишених 
без догляду. Д. п. виникли у 18 ст. 
при монастирях. Більшість при¬ 
тулків входили до Відомства уста¬ 
нов імператриці Марії, інша ча¬ 
стина — до військ., духовних та 
ін. відомств або перебували у 
віданні різних благодійних т-в 
і приватних осіб. Давали вихован¬ 
цям елементарні знання й реміс¬ 
ничу підготовку. В Зх. Україні, 
Буковині до 1939—40 існували під 
назвами «захоронок», «захистів», 
«сиротинців» тощо. Після Великої 
Жовтн. соціалістич. революції Д. 
п. було ліквідовано. В СРСР для 
виховання осиротілих дітей та 
дітей, що втратили годувальників, 
створено мережу держ. дитячих 
будинків і спец, шкіл-інтерна- 
тів. 
ДИТЯЧІ ХВОРбБИ — група за¬ 
хворювань, що трапляються пере¬ 
важно в дітей і, як виняток, у 
дорослих. Перебіг і прояви Д. х. 
зумовлюються фізіол. особливостя¬ 
ми дитячого організму. Кожному 

ДИТЯЧІ ХВОРОБИ 
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Диференціал автомо¬ 
біля: 
1 — сателіт; 
2 — водило; 
3 — вал двигуна; 
4 — центральне колесо. 

віковому періоду (див. Грудна ди¬ 
тина) властиві певні Д. х. В період 
новонародженості (див. 
Новонароджена дитина), коли 
функціональні системи організму 
перебувають у стані нестійкої рів¬ 
новаги, спостерігаються хвороби, 
пов’язані з порушенням розвитку 
плоду, з родовим актом (асфік¬ 
сія, родова травма, паралічі, дея¬ 
кі спадкові хвороби, гемолітична 
хвороба новонароджених, природ¬ 
жені вади й аномалії розвитку, 
токсоплазмоз, стафілококові ін¬ 
фекції тощо). Інтенсивний ріст 
дитини в грудному віці (до 
12 міс.) і її значні потреби в їжі 
призводять до шлунково-кишко¬ 
вих хвороб (диспепсії, кишкові 
інфекції та ін.). Підвищується 
функціональне навантаження на 
органи дихання, діти частіше хво¬ 
ріють на гострі респіраторні ін¬ 
фекції, запалення легень. Непра¬ 
вильне вигодовування й недостатнє 
перебування на свіжому повітрі 
дитини призводять до рахіту. 
В цьому віці діти часто хворіють на 
діатези, спазмофілію тощо. В п е - 
реддошкіл ь н ому (до З 
років) та дошкільному (3— 
7 років) віці у дітей частішають ін¬ 
фекційні хвороби — коклюш, кір, 
скарлатина тощо, що зумовлене 
тісним спілкуванням дітей між 
собою та з дорослими хворими. 
В ранньому шкільному 
віці часті хвороби серця, ревма¬ 
тизм, ангіни, нефрити, алергічні 
хвороби. Діти старшого 
шкільного й підлітко¬ 
во г о віку в зв’язку з ендокрин¬ 
ною перебудовою організму (ста¬ 
теве дозрівання)^ бурхливим рос¬ 
том (акцелерація) та перевантажен¬ 
ням навчанням часто хворіють на 
неврози, судинні дистонії (гіпер- та 
гіпотонії), ендокринні хвороби, 
захворювання печінки, жовчови¬ 
відних шляхів тощо. 
Літ..: Бадалян Л. О., Таболин В. А., 
Вельтшцев Ю. Е. Наследственньїе 6о- 
лезни у детей. М.. 1971; Детские 6о- 
лезни. К., 1975. Г7. С. Могцич. 

ДИТЯЧІ ЯСЛА — в СРСР 
установа для виховання дітей 
у віці від 2 місяців до 3 років. 
У Д. я. дітей розподіляють за ві¬ 
ком на групи: І — діти віком до 
9 місяців, II — від 9 до 14 місяців, 
III — від 14 місяців до 2 років, 
IV — від 2 до 3 років. Діти можуть 
бути в яслах 9—10 годин (денне 
перебування), 12—14 годин (подов¬ 
жений день) або цілу добу. 
Д. я. перебувають на бюджеті ор¬ 
ганів охорони здоров’я або установ 
і підприємств (відомчі Д. я.). 
На селі, в колгоспах, у весняно- 
літній період, крім постійних, ор¬ 
ганізується широка мережа сезон¬ 
них Д. я. За дітьми в Д. я. догля¬ 
дають особи з спеціальною мед. 
освітою, в обов’язок яких входить 
проведення виховної роботи та 
оздоровчих заходів. З 1959 від¬ 
бувається поступове об’єднання 
дитячих ясел і садків (див. До¬ 
шкільні заклади) в єдиний до¬ 
шкільний заклад — дитячі ясла-са- 
док. Усього в 1977 в Українській 
РСР було 19 417 постійних до¬ 
шкільних закладів, у яких вихову¬ 
валося понад 2,1 мільйона ді¬ 
тей. 

Л. Й. Бугай. 

ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКІ СПОРТЙВ- 
НІ Ш К 6л И (ДЮСІП) — поза¬ 
шкільні спец, спортивні заклади в 
СРСР, що готують кваліфікованих 
спортсменів і фізкультурних акти¬ 
вістів. ДЮСШ можуть бути комп¬ 
лексними (з кількох видів спорту) 
і спеціалізованими (з одного виду 
спорту, напр. легкоатлетичні, фі¬ 
гурного катання та ін.). Прийма¬ 
ються до школи учні віком від 7 
до 14 років (за рекомендацією за¬ 
гальноосвітніх шкіл), які мають 
відповідну фіз. підготовку. Поряд 
з навчально-тренувальними занят¬ 
тями з спорту ДЮСШ проводять 
з учнями політико-виховну й куль¬ 
турно-масову роботу. ДЮСШ під¬ 
порядковані місцевим органам нар. 
освіти, профспілковим та спортив¬ 
ним т-вам. Перші ДЮСШ на Украї¬ 
ні організовано 1934. В 1978 році 
їх налічувалось 799. 
ДИФАМАЦІЯ (лат. сННатаІіо — 
ганьблення) — розголошення (як 
правило, в пресі) справжніх 
або неправдивих відомостей, що 
ганьблять честь і гідність громадя¬ 
нина чи організації. В Рад. д-ві, 
згідно з ст. 57 Конституції СРСР 
(ст. 55 Конституції У РСР), грома¬ 
дяни СРСР маюуь право на суд. 
захист від зазіхання на честь і гід¬ 
ність (див. Захист честі і гідно¬ 
сті), життя і здоров’я, на осо¬ 
бисту свободу та майно. 
дифенГл , фенілбензол,(С6Н5)2— 
безбарвні кристали; густ. (т-ра 
25° С) 1156 кг/м3, Іпл 71° С, 
іКИп 255° С. Д.— нерозчинний у 
воді, добре розчиняється в орга¬ 
нічних розчинниках (спирті, ефі¬ 
рі, бензолі тощо), Міститься в 
антраценовому маслі, яке виділя¬ 
ють з кам.-вуг. смоли. Застосо¬ 
вують у вироби, барвників, син¬ 
тетичних смол; у суміші з дифе¬ 
ніловим ефіром (С6Н5)20 — як 
високотемпературний носій, т. з. 
даутерм. 
ДИФЕНІЛАМІН, (С6Н3)2 N11 — 
вторинний ароматичний амін; бі¬ 
лі кристали з слабким своєрідним 
запахом, темніють на світлі; 
54° С, ґкип 302е С. Д.— малороз¬ 
чинний у воді, розчиняється в 
органічних розчинниках і концент¬ 
рованих мінеральних к-тах. За¬ 
стосовують для органічних синте¬ 
зів, у вироби, барвників, для ста¬ 
білізації піроксилінових порохів, 
виявлення окислювачів (напр., 
азотної к-ти), які дають з ним 
синє забарвлення, тощо. 
ДИФЕРЕНЦІАЛ (від лат. сіії- 
^егепііа — різниця, відмінність) — 
1) У техніці — механізм із 
зубчастими колесами, що передає 
рух від одного вала двом іншим 
валам, які обертаються з різними 
відносними швидкостями, або від 
двох валів одному. Під час дії, 
напр., Д. автомобіля (мал.) рух від 
вала двигуна передається (через 
водило) сателітам, що обертають¬ 
ся навколо своїх осей і відносно 
осі механізму, а від сателітів — 
кожному з незалежних центр, ко¬ 
ліс, на валах яких закріплено хо¬ 
дові колеса. В автомобілях та ін. 
трансп. машинах Д. дає змогу 
ведучим колесам обертатися з різ¬ 
ними швидкостями на поворотах, 
коли ці колеса проходять різні 
шляхи. В металорізальних вер¬ 

статах за допомогою Д. настроюють 
кінематичні ланцюги, в лічильно- 
розв’язувальних машинах вико¬ 
нують матем. операції додавання 
параметрів. Д. застосовують і в 
варіаторах, редукторах, муфтах 
тощо. 
2) У математиці — голов¬ 
на частина приросту функції, що 
наближено відображує цей приріст 
і пропорційна приростові аргу¬ 
менту. Див. Диференціальне чис¬ 
лення. Ю. О. Попченко (у техніці). 
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА геомет¬ 
рія — розділ геометрії, в якому 
геометричні образи вивчаються ме¬ 
тодами математичного аналізу, 
в першу чергу диференціального 
числення. Гол. об’єктами Д. г. 
є довільні достатньо гладкі криві 
(.лінії) та поверхні евклідового 
простору, а також сімейства ліній 
та поверхонь. В класичній Д. г. 
вивчають властивості та вводять 
характеристики нескінченно ма¬ 
лих кусків кривих і поверхонь, 
інваріантних (див. Інваріанти) від¬ 
носно рухів у просторі (див. Рух у 
геометрії). Так, крива характери¬ 
зується кривиною і скрутом, по¬ 
верхня — 1-ю (яка визначає її 
внутрішню геометрію) та 2-ю 
(яка визначає її зовнішню геомет¬ 
рію) осн. квадратичними формами. 
Вводячи координати на об’єкті, 
що вивчається, визначають, напр., 
таке поняття, як розмірність об’єк¬ 
та. В сучас. Д. г. вивчають і влас¬ 
тивості геом. образів «в цілому» 
(тобто такі, які проявляються в 
достатньо великих областях), влас¬ 
тивості , обумовлені топологією, 
повнотою тощо. Узагальнення 
понять і методів поверхонь тео¬ 
рії привело до розвитку тензор¬ 
ного аналізу і багатовимірної Д. г. 
Важливим розділом Д. г. є ріма- 
нова геометрія, тісно пов’язана 
з теор. фізикою, відносності тео¬ 
рією та механікою. Розглядають 
також афінну, проективну, кон¬ 
формну та ін. Д. г. 
Основи Д. г. заклали Л. Ейлер, Г. 
Монж і К.-Ф. Гаусе. Багато для 
її розвитку зробили Г. Ріман, Е.- 
Ж. Картан, А. Вейль, рос. мате 
матики М. І. Лобачевський, К. М. 
Петерсон, рад. математики М. М. 
Лузін, Д. Ф. Єгоров, В. Ф. Ка¬ 
ган, С. П. Фініков, О. Д. Алек- 
сандров, М. В. Єфімов, О. В. По- 
горєлов та інші. 
Літ,.: Рашевский П. К. Риманова гео¬ 
метрия и тензорньїй анализ. М., 
1967; Кованцов М. І. Диференціальна 
геометрія. К., 1973; Погорелов А. В. 
Дифференциальная геометрия. М., 
1974; Бишоп Р. Л., Криттенден Р. Дж. 
Геометрия многообразий. Пер. с англ. 
М., 1967; Стернберг С. Лекции по диф- 
ференциальной геометрии. Пер. 
с англ. М., 1970. Ю. А. Амінов. 

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА психо- 
ЛбГІЯ — галузь психології, що 
вивчає індивідуальні й групові від¬ 
мінності в психіці людей. Термін 
хдиференціальна психологія» за¬ 
провадив нім. психолог В. Штерн 
(1900). Для бурж. Д. п. характерні 
реакц. намагання проголосити біо¬ 
логічними ті індивідуальні й гру¬ 
пові властивості людей, які на¬ 
справді породжені умовами капі¬ 
талістичної дійсності, і тим самим 
утвердити <природність» і незмін¬ 
ність капіталістичного ладу. Нау¬ 
кова Д. п., що грунтується на за- 



садах істор. матеріалізму, розгля¬ 
дає індивідуальні особливості як 
продукт розвитку людей, зумовле¬ 
ний передусім суспільно-істор. 
обставинами їхнього життя, нав¬ 
чання, виховання і праці. Значну 
роль у формуванні цих відміннос¬ 
тей відіграють природні, зокрема 
статеві, особливості організму, його 
нервової системи. Важливе зна¬ 
чення в з’ясуванні їхнього поход¬ 
ження має вчення І. П. Павлова 
про типи нервової діяльності. 

Г. С. К остюк. 

диференціальна р£нта — 
див. Земельна рента. 
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ чйслен- 
НЯ — розділ математичного 
аналізу, в якому вивчають власти¬ 
вості і способи обчислювання по¬ 
хідних та використання їх для до¬ 
слідження функцій. Д. ч. є не¬ 
від’ємною частиною сучас. мате¬ 
матики та її застосувань. Осн. 
поняттям Д. ч. є поняття похідної 
функції: 

= ІІГП 
Д*-»-0 

г (х + Ах) - Пх ) 

А* 

Похідна допускає різні мех. і 
геом. тлумачення. Так, миттєва 
швидкість є похідною від шляху 
за часом, тангенс кута нахилу до¬ 
тичної до кривої є похідною від 
ординати за абсцисою кривої 
(мал.). Для обчислювання похід¬ 
них використовують правила: 
(СУ =0, де С — будь-яке стале 
число; [Сі (х)У = Су (*); (и ± Vу = 

= и'±о': (ио)'= и'оио'; = 

= якщо у = ци) і и = 

■ФМ. ТО -£- = /'<а,х 
йх йи сіх 

X <р' (*); (хпу — пхп~1. де п —будь- 
яке стале число; (а*)' = ах іп а, де 
а — будь-яке стале додатне число; 
(І0£0*)' = \/х\п а: (зіп ху = соз г. 

(агсзіп ху = \/У 1—де2; (агсі£ х)' = 1/(1+ 
+ х*у, якщо х = ф (/), у = ф (/), т0 
йу _ Ч>'(*) 
йх ф' (/) 

Похідна може існувати тільки в 
точці неперервності функції, і вся¬ 
ка функція, що має похідну в 
якійсь точці, неперервна в ній. 
Однак не всяка неперервна функ¬ 
ція має похідну. Так, функція у — 
= І х І неперервна при х = 0, 
але в цій точці похідної немає. 
Б. Больцано і К. Вейерхшпрасс на¬ 
вели приклади неперервних функ¬ 
цій, що не мають похідних у жод¬ 
ній точці. Похідна від першої 
похідної наз. другою похідною, 
від другої — третьою і т. д. Друга 
похідна має важливе мех. тлума¬ 
чення: друга похідна від шляху 
за часом є прискорення. 
Для функції кількох змінних за¬ 
проваджено поняття частин- 
н о ї похідної. За означенням, ча¬ 
стинна похідна від функції г = 
= І (х, у) по х дорівнює 

' _ ' _ дг_ _ 
гх-'х~ дх ~ 

Нш К*+Ад■.т-Пх.у) 

Дж-0 А* 

Можна побудувати другі та вищі 
частинні похідні від функції г. 
Якщо приріст Аг = і (* 4- Ах, 
у + А у) — і (х, у) можна подати у 
вигляді Аг = А Ах + ВАу + со, де 
со /У'(&хУ + (Д уУ прямує до 0 
разом з Дд: і Ау, то кажуть, що 
функція г має повний дифе¬ 
ренціал <1г = ААх + ВАу. 

Якщо він існує, то А = гх і 

В = гу. Неперервність частинних 
похідних забезпечує існування пов¬ 
ного диференціала. Функція, що 
має повний диференціал, наз. 
диференційовною. 
Д. ч. було підготовлено працями 
Е. Торрічеллі, Р. Декарта, П. 
Ферма, франц. математика Ж. 
Роберваля (1602—75), англ. мате¬ 
матика І. Барроу (1630—77), а 
остаточно оформилось у працях 
І. Ньютона та Г. Лейбніца. 
Літ.: Фихтенгольц Г. М. Курс диф- 
ференциального и интегрального исчис- 
ления, т. 1. М., 1970; Смирнов В. И. 
Курс вьісшей математики, т. 1. М., 
1974; Хинчин А. Я. Восемь лекций по 
математическому анализу. М., 1977; 
Давидов М. О. Курс математичного 
аналізу, ч. 1—2. К., 1976—78. 

Б. В. Г нєденко. 

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ БІНбМ, 
біноміальний диференціал — ви¬ 
раз виду хт (а + ЬхпУ дх, де 
а і Ь — незмінні, не рівні нулеві 
числа, а т, пір — раціональні 
числа. Інтеграл від Д. б. можна 
виразити в скінченному вигляді 
через елементарні функції лише в 
трьох випадках (вказані І. Ньюто¬ 
ном, були відомі ще Л. Ейлерові): 
1) р — ціле число; 2) (т + 1)/п — 
ціле число; 3) р+ (т + 1)/п — 
ціле число. Це твердження довів 
1853 П. Л. Чебишов. 
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯН¬ 
НЯ — рівняння, які пов’язують 
шукану функцію, похідні від неї 
й незалежні змінні. Напр., 

и" + хи2 = 0, у 
д2и 
дх2 + 

д2и 
ду2 

+ 

+ зіп ху = 0. 

Більшість задач фізики, механіки, 
техніки тощо, які можна сформу¬ 
лювати математично, приводять 
до Д. р., тому теорія Д. р. має ве¬ 
лике значення для природничих 
дисциплін. Заг. розв’язок Д. р., 
тобто функція, яка перетворює 
його на тотожність, залежить від 
однієї чи кількох довільних ста¬ 
лих або будь-яких функцій. Так, 
заг. розв’язком рівняння и' — 
— 1 = 0 є функція и (д:) =■ х + 

д3и 
+ С, рівняння ■ дхду = 0 — 

функція и (х, у) = і (х) + д (у). 
Щоб одержати певний розв’язок 
Д. р., задають додаткові (початко¬ 
ві або крайові) умови. Так, стала 
С в розв’язку и (д:) = х + С виз¬ 
начається однозначно при додатко¬ 
вій умові, напр., и (0) = 1. Ли¬ 
ше незначна кількість Д. р. розв’я¬ 
зується через елементарні функ¬ 
ції. Теорія Д. р. розвивається в 
основному в двох напрямах: 1) тео¬ 
ретичного дослідження можливості 
постановок тих чи ін. задач для 
певних класів Д. р. і вивчення цих 
розв’язків; 2) створення наближе¬ 
них методів розв’язування Д. р. 
Якщо функція залежить лише від 

однієї змінної, Д. р. наз. зви¬ 
чайним. Максимальний поря¬ 
док похідної, що входить до Д. р., 
наз. порядком Д. р. Заг. роз¬ 
в’язок рівняння п-то порядку за¬ 
лежить від п довільних сталих. 
Для звичайних Д. р. добре розви¬ 
нута теорія задачі Коші (див. 
Крайові задачі). Коли змінні 
и, и\ ..., м(п) входять до Д. р. 
лише в першому степені, воно 
наз. лінійним. Якщо функ¬ 
ція залежить від кількох аргумен¬ 
тів, за якими беруться похідні, 
Д. р. наз. рівнянням з частинними 
похідними (див. Рівняння матема¬ 
тичної фізики). Розглядають і 
системи Д. р. Теорія Д. р. засто¬ 
совує методи математичного ана¬ 
лізу, топології, функціонального 
аналізу та ін. розділів математики. 
В свою чергу вона стимулює роз¬ 
виток цих розділів. Так, спект¬ 
ральна теорія операторів, теорія 
узагальнених функцій розвивали¬ 
ся значною мірою у зв’язку з по¬ 
требами Д. р. 
Д. р. траплялися ще в працях І. 
Ньютона і Г. Лейбніца. В самостій¬ 
ну дисципліну вони виділились у 
18 ст. в працях Л. Ейлера. В 
СРСР існує велика наукова школа 
Д. р., представниками якої є І. Г. 
Петровський, С. Л. Соболєв, 
A. М. Тихонов та ін. Розвиток 
асимптотичних методів у теорії 
Д. р. пов’язаний зі школою укр. 
рад. математиків М. М. Крилова, 
М. М. Боголюбова і Ю. О. Митро- 
польського. 
Літ.: Петровский И. Г. Лекции по те- 
ории обьїкновенньїх дифференциаль- 
ньіх уравнений. М., 1970; Арнольд 
B. И. Обьїкновенньїе дифференциаль- 
ньіе уравнения. М., 1975. 

Ю. М. Березанський. 

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНО-РІЗНИЦЕ¬ 
ВІ РІВНЯННЯ — рівняння, ЯКІ 
пов’язують аргумент, шукану 
функцію, похідні й різниці від неї. 
Напр., и" (х) = и (х + Н) — и (х), 
де Н — фіксоване число. Отже, на 
відміну від звичайних диферен¬ 
ціальних рівнянь функція та її 
похідні можуть братися в рівнянні 
при різних значеннях аргументу. 
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ (франц. сііГ- 
Гегепііаїлоп, від лат. бігіегепііа — 
різниця, відмінність) в біоло¬ 
гії — 1) Д. філогенетич¬ 
на — розчленування в процесі 
еволюції єдиної групи організмів 
на дві або кілька. Шляхом Д. від¬ 
бувається процес видоутворення. 
Філогенетична Д. спричинюється 
до виникнення різноманітних форм 
організмів, осн. ознаки яких да¬ 
ють змогу розподілити їх на так¬ 
сони ієрархічної системи (царст¬ 
во, тип, клас, ряд, родина, рід, 
вид тощо). 2) Д. онтогене¬ 
тична — див. Диференціювання 
в ембріології. 3)Д. статева — 
див. Стать, Визначення статі. 
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МАГМИ — 
сукупність процесів, внаслідок 
яких з вогняно-рідкої магми утво¬ 
рюються гірські породи різного 
мінералогічного складу. Розрізня¬ 
ють кристалізаційну (або гравіта¬ 
ційну) й лікваційну (або власне 
магматичну) Д. м. Ліква- 
ц і й н а Д. м., роль якої в приро¬ 
ді дуже обмежена, відбувається 
розшаруванням магми на розпла¬ 
ви, що складаються з кремнезему, 
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МАГМИ 

Диференціальне чис¬ 
лення. Тангенс кута між 
дотичною до кривої 
у = ї(х) у точці М і 
додатним напрямом осі 
ОХ [похідна функції 
Т (х) у точці М]. 

24 УРЕ. т. 3. 
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ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ 
МОВ 

Дифракційна гратка. 

карбонатів, залізистих силікатів, 
оксидів заліза тощо. Криста¬ 
лізаційная. м. відбувається 
при зниженні т-ри і тиску. В маг¬ 
матичному вогнищі послідовно 
кристалізуються й осідають спочат¬ 
ку тугоплавкі (олівіни, піроксени 
та ін.), потім більш легкоплавкі 
(іамфіболи, слюди, польові шпати, 
кварц тощо) мінерали. Вважають, 
що внаслідок кристалізаційної ди¬ 
ференціації базальтової магми мо¬ 
жуть утворюватися майже всі від¬ 
міни гірських порід. 

І. Б. Щербаков. 
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МОВ —один 
із двох протилежних процесів 
мовної еволюції, який протистав¬ 
ляється інтеграції мов. Унаслідок 
Д. м. діалекти можуть відокреми¬ 
тись і стати самостійними мовами. 
Д. м. спричинюють міграція пле¬ 
мен, розпад мовної єдності та ін. 
чинники. Питома вага процесів 
диференціації та інтеграції мов 
змінюється в різні періоди розвит¬ 
ку суспільства. До виникнення 
нац. мов Д. м. переважала над ін¬ 
теграцією. Прикладом Д. м. є 
утворення рос., укр. та білорус, 
мов з єдиної в минулому давньо¬ 
руської мови. С. В. Семчинський. 

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ СЕЛЯНСТ- 
ВА — процес класового розшару¬ 
вання селянства. Див. також Аг¬ 
рарне питання. 
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ та інтег¬ 
рація НАУК — взаємопов’язані 
процеси, якими супроводиться 
розвиток наукового пізнання. 
Диференціація наук по¬ 
лягає в появі кількох наук, що 
вивчають детальніше й глибше 
коло явищ, яке до цього було пред¬ 
метом дослідження одної науки 
(напр., виникнення великої групи 
біол. наук — цитології, генетики, 
екології та ін.), а також у появі 
наук, предметом дослідження яких 
стають явища, суміжні між фун¬ 
даментальними науками (фізична 
хімія, біофізика, біокібернетика 
та ін.). В появі суміжних наук 
уже виявляється тенденція до 
інтеграції. Інтеграція наук 
полягає у взаємопрониканні мето¬ 
дів дослідження з одних наук в 
інші, у виробленні спільного для 
ряду наук підходу до вивчення, 
теоретичного опису й пояснення 
явищ. Так, значного поширення 
в сучас. природознавстві набули 
методи математики, а в хімії й 
біології — методи фізики. На ни¬ 
нішньому етапі розвитку наук, 
пізнання набуває все більшого зна¬ 
чення нова форма інтеграції при¬ 
родничих і сусп. наук, яка склада¬ 
ється в процесі здійснення наук.- 
тех. і соціально-екон. програм. 
Д. таі.н., об’єктивну основу яких 
становить діалектичний зв’язок 
багатоманітності явищ дійсності й 
матеріальної єдності світу, тісно 
пов’язані між собою і є важливими 
тенденціями розвитку знання. Д. 
та і. н. не призводять ні до повного 
відособлення наук, що виникли 
внаслідок диференціації, ні до 
втрати конкретними науками їх¬ 
ньої специфіки в результаті роз¬ 
витку тенденції до інтеграції. 

„ Ф. М. Канак. 
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ НАВ¬ 
ЧАННЯ — розподіл навчальних 
планів і програм у старших класах 

загальноосвітньої середньої школи. 
Див. Навчання. 
ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ в емб- 
р і о л о г і ї — процес виникнення 
відмінностей між частинами орга¬ 
нізму та їхньої спеціалізації під 
час його розвитку. Д. проявляється 
у морфологічних, фізіол. і біохім. 
змінах клітин окремих органів. 
Д. відбувається переважно в пе¬ 
ріод зародкового розвитку. В 
основі Д. лежить зміна функцій 
генів. Активність певних генів 
спричинює синтез відповідних біл¬ 
ків, що зумовлюють Д. На Д. впли¬ 
вають неоднорідність цитоплазми 
яйцеклітини, ряд гормонів та ін¬ 
дукція. Під час зародкового роз¬ 
витку з однакових неспеціалізова- 
них зародкових клітин виникають 
зародкові листки, потім — части¬ 
ни тіла, системи органів, окремі 
органи і тканини з різними за фор¬ 
мою й функцією клітинами. Після 
народження (або вилуплення) 
спостерігається Д. в епітеліальних 
тканинах, крові, гладеньких м’я¬ 
зах тощо. З Д. пов’язане гол. чин. 
виникнення нових органів чи їхніх 
властивостей під час метаморфозу. 
Д. можна спостерігати й в органах 
дорослого організму (напр., з клі¬ 
тин червоного кісткового мозку 
диференціюються різні клітини 
крові). Спостерігається Д. й під 
час регенерації. 

О. В. ,Денисьєвський. 
ДИФІЛОБОТРІбЗ — гельмін¬ 
тозна хвороба м’ясоїдних тварин, 
зрідка людини. Спричинює стьо¬ 
жок широкий (БірЬіІІоЬоІІігіит 
Іаіит) завдовжки 1—12 м, що па¬ 
разитує в тонкому кишечнику, 
присмоктуючись до слизової обо¬ 
лонки. Хворі на Д. тварини разом 
з фекаліями виділяють яйця гель¬ 
мінта, які, потрапляючи у воду, 
проходять складний цикл розвитку 
зі зміною двох проміжних живите¬ 
лів (рачків-циклопів та риби). 
Тварини заражуються. пої даючи 
уражену рибу. Переоіг хвороби 
хронічний. Тварини худнуть, іши- 
гнічені. Заходи боротьби: 
хворих тварин лікують ареколіном, 
філіксаном та ін. Рибу слід згодо¬ 
вувати лише вареною, добре про¬ 
мороженою в холодильнику, про¬ 
соленою або після вакуумного 
сушіння. 
ДИФІРАМБ (грец. біОіЗрацРоб) — 
1) Урочиста хорова пісня в Старо¬ 
давній Греції на честь бога Діоніса. 
Спочатку Д. були нар. піснями, 
пізніше розвинулися в літ. жанр, 
близький до оди або гімну. В ан¬ 
тичній л-рі відомі дифірамби Пін- 
дара й Аріона (6—5 ст. до н. е.). 
2) Переноси о— надмірна пох¬ 
вала. 
ДИФРАКЦГЙНА ГРАТКА — су- 
купність однакових, розташованих 
на однаковій віддалі один від од¬ 
ного, отворів або розсіюючих 
центрів, на яких відбувається ди¬ 
фракція хвиль. В оптиці застосо¬ 
вують Д. г., які є сукупністю па¬ 
ралельних штрихів (подряпин), 
нанесених на прозорі (прозора Д. 
г.) або дзеркальні (відбивна Д. г.) 
пластинки. Дія Д. г. грунтується 
на інтерференції хвиль,. що ди- 
фрагують на багатьох щілинах. 
При падінні пучка паралельних 
променів з довжиною хвилі X на 
Д. г., після фокусування за допо¬ 

могою лінзи у її фокальній площи¬ 
ні спостерігаються максимуми й 
мінімуми інтенсивності. В разі 
нормального падіння променів мак¬ 
симуми інтенсивності виникають у 
напрямах, які визначаються з умо¬ 
ви: с 5Іп ф = тХ, де ф — кут ди¬ 
фракції, с = а + Ь — стала Д. г. 
(мал.), т = 0, ± 1, ±2— — но¬ 
мер максимуму, починаючи з се¬ 
реднього (нульового). При освіт¬ 
ленні Д. г. білим світлом у центрі 
дифракційної картини міститься 
яскрава незабарвлена смуга, пра¬ 
воруч і ліворуч від неї, на рівних 
віддалях, розташовані спектри 1-го 
порядку (т = 1), потім 2-го (т = 
= 2) і т. д. Утворення спектрів 
пояснюється залежністю положен¬ 
ня максимумів від довжини хвилі, 
при цьому в спектрі будь-якого по¬ 
рядку його фіолетова частина буде 
найближчою до центр, смуги, а 
червона — найдальшою. Важли¬ 
вою характеристикою Д. г. є її 
роздільна здатність К, яка ха¬ 
рактеризує її здатність розділяти 
близькі спектральні лінії. К виз¬ 
начається порядком і кількістю 
штрихів N : К = тИ. Сукупність 
однакових дифракційних елемен¬ 
тів, регулярно розміщених у двох 
вимірах, утворює двовимірні Д. г. 
Прикладом такої гратки є поверх¬ 
ня кристала. Атоми в кристалах 
розміщені в кристалічній гратці 
й утворюють тривимірну Д. г. для 
рентгенівського проміння, електро¬ 
нів, протонів, нейтронів та ін. 
мікрочастинок. Д. г. застосовують 
у спектр, приладах, використову¬ 
ють у дифракційній електроніці. 
Літ. див. до ст. Дифракція. 

І. С. Г орбань. 

ДИФРАКЦГЙНА ЕЛ ЕКТРбНІ- 
КА — галузь вакуумної електро¬ 
ніки, яка вивчає явища виникнен¬ 
ня об’ємних хвиль при рівномірно¬ 
му й прямолінійному русі потоку 
електронів поблизу дифракційної 
гратки — так зване явище дифрак¬ 
ційного випромінювання. 
Д. е. є основою для створення по¬ 
тужних перестроювальних коге¬ 
рентних (див. Когерентність 
хвиль) генераторів міліметрових 
і субміліметрових хвиль з малими 
шумами й побічним випроміню¬ 
ванням, для хвильового моделю¬ 
вання радіаційних явищ, для ство¬ 
рення елементної бази й систем у 
радіолокації, зв’язку, обчислю¬ 
вальній техніці тощо. 
Літ.: Шестопалов В. П. Дифракцион- 
ная алектроника. X., 1976. 

В. П. Шестопалов. 

ДИФРАКЦІЙНІ ЯДЕРНІ ПРО¬ 
ЦЕСИ — ядерні процеси, що від¬ 
буваються при взаємодії адронів 
з ядрами і пов’язані з явищами 
дифракщї, зумовленими хвильо¬ 
вою природою частинок. Проявля¬ 
ються, коли взаємодія супрово¬ 
диться поглинанням частинок, дов¬ 
жина хвилі яких значно менша 
за розміри області поглинання. 
При високих енергіях частинок 
розсіяння на ядрі описується як 
багаторазове дифракційне розсіян¬ 
ня на окремих нуклонах. У випад¬ 
ку зіткнення складних частинок, 
поряд з пружним розсіянням, мож¬ 
ливі непружні Д. я. п.: непружне 
розсіяння, розщеплення і зрив 
частинок. Уперше на дифракцій¬ 
ний механізм розсіяння нейтронів 
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указав Г.-А. Бете (1940). Теорію 
Д. я. п. розвинули О. І. Ахієзер, 
О. Г. Ситенко й амер. фізик Р. 
Глаубер. Дифракційний метод Си- 
тенка —Глаубера застосовують для 
одержання з експериментів на 
прискорювачах заряджених части¬ 
нок інформації про структуру ядер 
і адрон-нуклонну взаємодію. 
Літ.: Ситенко О. Г. Дифракційні 
ядерні процеси. « Вісник АН УРСР», 
1971. N6 12. В. Ф. Харченко. 

дифракція (від лат. біНгас- 
Іді5 — розломлений) — явище від¬ 
хилення хвиль або потоків мікро¬ 
частинок (<електронів, протонів, 
нейтронів тощо) від прямоліній¬ 
ного поширення при проходженні 
біля перешкод. При Д. хвилі оги¬ 
нають перешкоди й попадають в 
область геом. тіні. Прийом радіо¬ 
сигналів за межами прямої види¬ 
мості, коли приймач і передавач 
розділені опуклістю земної кулі, 
пояснюється Д. радіохвиль на 
сферичній поверхні Землі. Д. від¬ 
бувається в усіх випадках, коли є 
амплітудне або фазове порушення 
хвильового фронту, й найвиразніше 
проявляється, коли довжина хви¬ 
лі порівнянна з розмірами пере¬ 
шкоди. При проходженні монохро¬ 
матичного світла від точкового дже¬ 
рела крізь круглий отвір у непро¬ 
зорому екрані або навколо круг¬ 
лого непрозорого екрана спостері¬ 
гаються дифракційні смуги у виг¬ 
ляді світлих і темних концентрич¬ 
них кілець (мал.). При Д. світла 
на щілині одержується дифракцій¬ 
на картина у вигляді світлих і 
темних смуг. В оптиці розрізня¬ 
ють два типи Д.: Д. сферичної 
хвилі (Д. Френеля) і Д. в пара¬ 
лельних променях (Д. Фраунго- 
фера). В першому випадку вини¬ 
кають дифракційні зображення пе¬ 
решкод, у другому — джерел світ¬ 
ла. Явище Д. світла лежить в ос¬ 
нові оптичної дифракційної грат¬ 
ки. Внаслідок Д. світла на діаф¬ 
рагмах обмежується роздільна 
здатність оптичних приладів 
(мікроскопів, телескопів тощо). 
Д. мікрочастинок і рентгенівського 
проміння полягає в розсіюванні 
їхніх потоків твердими тілами 
(а також рідинами або молекула¬ 
ми газів). При цьому в розсіяному 
потоці частинок утворюються за¬ 
кономірно розміщені максимуми 
й мінімуми інтенсивності, розподіл 
яких залежить від будови розсію¬ 
ючого об’єкта. Д. частинок, яка 
пояснюється їхніми хвильовими 
властивостями (див. Бройля хви¬ 
лі), широко застосовується для 
вивчення структури речовини. Див. 
Рентгеноструктурний аналіз, 
Електронографія, Нейтроногра¬ 
фія, Дифракційні ядерні процеси. 
Літ.: Ландсберг Г. С. Оптика. М., 
1976; Гузь А. Н., Кубенко В. Д.. Че¬ 
ревно М. А. Дифракция упругих волн. 
К., 1978; Борн М., Вольф 3. Основи 
оптики. Пер. с англ. М., 1973. 

І. С. Горбань. 

ДИФТЕРІЯ (від грец. біфОєрюг 
— шкірка, плівка) — гостра 
інфекційна хвороба, що характе¬ 
ризується запальним процесом з 
утворенням щільних плівчастих 
нальотів на місці заглиблення 
збудника хвороби — дифтерійної 
палички — й тяжким загальним от¬ 
руєнням (інтоксикацією) організ¬ 
му. Збудника Д. відкрили 1883—84 

нім. вчені Е. Клебс і Ф. Леффлер. 
Гол. джерелом інфекції є хвора 
на Д. людина і бацилоносії (див. 
Бацилоносійство). Осн. шлях за¬ 
раження — повітряно-крапельний, 
можливе зараження й через 
посуд, ін. речі, харчові продукти, 
особливо молоко. Хворіють на Д. 
гол. чин. діти. Д. може уражати 
мигдалики і зів (Д. зіва), слизову 
оболонку носа' (Д. носа) і гортані 
(Д. гортані, або круп) і значно 
рідше — слизову оболонку ока, 
зовн. статеві органи, ранові по¬ 
верхні. Клінічна картина Д. визна¬ 
чається місцем заглиблення збуд¬ 
ника. Найчастіше трапляється Д. 
зіва. Інкубаційний період — від 2 
до 10 днів. Захворювання почина¬ 
ється поступовим підвищенням 
т-ри (до 39°), з’являється млявість, 
шкірні покрови стають блідими, 
втрачається апетит, погіршується 
сон, виникають біль при ковтанні, 
головний біль; на фоні почервонін¬ 
ня в зіві утворюються типові щіль¬ 
ні брудно-сірі плівки, підщелепні 
лімфатичні вузли збільшуються. 
Ускладнення при дифтерії: па¬ 
ралічі м’якого піднебіння, м’язів 
ока, кінцівок, запалення легень 
тощо. 
Профілактика: обов’язко¬ 
ва госпіталізація хворих, дезин- 
фекція, виявлення бацилоносіїв, 
масові профілактичні щеплення. 
Л і кування: раннє введення 
антитоксичної протидифтерійної 
сироватки, антибактеріальна тера¬ 
пія, вітамінотерапія. При дифте¬ 
рійному крупі — іноді операція. 
Літ.: Крьілова М. Д. Дифтерийная 
инфекция. М., 1976. 

ДИФТйНГ (грец. біфдоууое, від 
біб — двічі і фОбууоб — звук) — 
сполучення «двох голосних звуків 
(здебільшого складотворного й не- 
складотворчого) в одному складі. 
Розрізняють Д. висхідні, в яких 
складотворним є другий компонент 
(франц. пиіі — ніч), і низхідні 
(спадні), де складотворним є пер¬ 
ший складник (нім. баз Аи§е — 
око). Рідше складники бувають 
рівноправними (латис. іеіа — 
вулиця). У су час. укр. літ. мові, 
як і в ін. східнослов’янських, є 
Д. як явище фонетичне, а не фо¬ 
нематичне (мау, коуток, гаї, гра¬ 
фічно— «мав>, «ковток*, «гай>). 
У пн. говорах укр. мови є залиш¬ 
ки деяких Д., що виникли як про¬ 
міжні, коли давні о, е, Ь переходи¬ 
ли в і в новозакритих складах після 
занепаду редукованих ь, ь (п’Геч, 
вуоз, куїн’, ліето). 
ДИФУЗІЙНИЙ АПАРАТ, дифу- 
зор, екстрактор — апарат для ви¬ 
лучення екстрагуванням розчин¬ 
них речовин з твердої подрібненої 
сировини. Найчастіше Д. а. засто¬ 
совують у харч, пром-сті, гол. чин. 
у цукровій. Розрізняють Д. а. 
періодичної і безперервної дії. В 
них розчинник (вода) збагачується 
в процесі дифузії екстрагованою 
речовиною (цукром і нецукристи- 
ми речовинами), рухаючись на¬ 
зустріч подрібненій буряковій 
стружці. Д. а. періодичної дії 
(дифузійні батареї) складаються 
з парної кількості (12—16) апара¬ 
тів і такої самої кількості проміж¬ 
них підігрівників. Д. а. безперерв¬ 
ної дії поділяють на колонні, похилі 
коритні й горизонт, ротаційні. Такі 

апарати дають змогу повністю ав¬ 
томатизувати технологічний про¬ 
цес. За добу в Д. а. безперервної 
дії переробляють від 1500 до 
4200 т буряків. 
ДИФУЗІЙНІ ПОКРИТТЯ — по- 
криття, створені насиченням (вна¬ 
слідок дифузії) поверхні виробів 
одним або кількома хім. елемен¬ 
тами; різновид захисних покрит¬ 
тів. Д. п. наносять на металеві, 
рідше — на неметалеві поверхні 
(напр., графіт), вдаючись пере¬ 
важно до рідинно- й газофазного 
насичення. Одержують такі по¬ 
криття в процесі азотування, бе¬ 
рилізації, борування, хромування, 
нітроцементації тощо. Д. п.— 
практично суцільні, міцно з’єдна¬ 
ні з матеріалом основи, рівномір¬ 
ні за товщиною. Вони захищають 
вироби від зношування, руйнуван¬ 
ня від втомленості, окислювання 
під впливом рідких і газових се¬ 
редовищ, підвищуючи строк служ¬ 
би й надійність експлуатації ма¬ 
шин і г механізмів. 
ДИФУЗІЯ (лат. бШліьіо — по¬ 
ширення, розтікання) — процес 
взаємного проникання речовин 
при безпосередньому стиканні 
або крізь порувату перегородку. 
Зумовлюється тепловим рухом ато¬ 
мів чи молекул речовини. Найшви¬ 
дше відбувається в газах, повіль¬ 
ніше — в рідинах і зовсім повіль¬ 
но — в твердих тілах. При стаціо¬ 
нарному процесі кількість про- 
дифундованої речовини т = 

= О С'—1 Сг З • (, де Сі і с2 — її 
концентрації в місцях, віддаль 
між якими І, 3 — площа, через 
яку відбувається Д., і — час, 
О — коеф. Д., який залежить від 
природи речовини, т-ри і тиску. 
В т е х н і ц і Д. використовують 
як основу багатьох важливих пром. 
процесів термічної і хіміко-тер- 
мічної обробки матеріалів (спі¬ 
кання порошків, утворення захис¬ 
них покрить поверхонь металів, 
відпуск і відпал сталі, гомогені¬ 
зація тощо), а також при екстрак¬ 
ції (видобуванні) цукру, дубиль¬ 
них речовин, барвників тощо. Д. 
в біологічних системах ві¬ 
діграє важливу роль у процесах 
життєдіяльності тварин і рослин. 
Д. сприяє вбиранню корінням рос¬ 
лин поживних речовин; у людини 
і тварин за допомогою Д. кисень 
легень надходить у кров, із крові — 
в тканини; з кишечника всмокту¬ 
ються продукти травлення тощо. 
Дифузне проникнення в клітину 
газів і води залежить від різниці 
тиску газів та осмотичного тиску 
всередині й зовні клітин. Різна 
швидкість Д. іонів через клітинну 
мембрану впливає на вибіркове 
нагромадження елементів у кліти¬ 
нах організму. 
Літ.: Герцрикен С. Д., Дехтяр И. Я. 
Диффузия в металлах и сплавах в 
твердой фазе. М., 1960; Болтакс Б. И. 
Диффузия и точечньїе дефекти в по- 
лупроводниках. Л., 1972; СивухинД.В. 
Общий курс физики, т. 2. М., 1975. 
«ДИФУЗІЯ ВЛАСНОСТІ» — 
буржуазно-реформістська концеп- 
ція про «трансформацію капіта¬ 
лізму >. Суть її полягає в тому, 
що збільшення дрібних акціонерів, 
характерне для сучасного капіта¬ 
лізму, нібито приводить до лікві¬ 
дації класової нерівності та «роз- 

«ДИФУЗІЯ 
ВЛАСНОСТІ* 

Дифракція. Дифрак¬ 
ційні кільця при про¬ 
ходженні світла: а — 
крізь отвір; б — навколо 
екрана. 

24* 
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ДИФУЗНІ 
ТУМАННОСТІ 

мивання» капіталістичної власнос¬ 
ті. Прихильники «Д. в.» демагогіч¬ 
но видають дрібних акціонерів за 
співвласників підприємств, які, 
мовляв, мають вплив на їхню ді¬ 
яльність. Ця концепція тісно пе¬ 
реплітається з апологетичними тео¬ 
ріями <демократизації капіта¬ 
лу>, <народного капіталізму ►, 
«загального добробуту держави» 
тощо. Дійсність повністю спросто¬ 
вує твердження бурж. економістів 
і реформістів про дифузію капіта¬ 
лістичної власності. В СІНА, напр., 
на поч. 70-х рр. 1,6% акціонерів 
володіли 80% усіх акцій, у той 
час як 98,4% дрібним амер. акціо¬ 
нерам належало тільки 20% ка¬ 
піталу. Це підтверджує ленінський 
висновок про те, що відбувається 
«посилення могутності великого 
капіталу, який дістає в своє роз¬ 
порядження навіть найдрібніші 
крихти ,,народних“ заощаджень» 
(Ленін В. І. Повне зібр. тв., 
т. 6, с. 274). Мета концепції «Д. в.» 
полягає в тому, щоб замаскувати 
гігантську концентрацію капіталу 
в руках олігархії фінансової, по¬ 
сіяти ілюзії про можливість спіль¬ 
ного володіння власністю за капі¬ 
талізму й тим самим посилити екс¬ 
плуатацію трудящих, ослабити 
їх класову боротьбу проти гніту 
капіталу. Л. П. Богиня. 
ДИФУЗНІ ТУМАННОСТІ — 
протяжні скупчення газу і (або) 
пилу в міжзоряному просторі. 
Належать до галактичних туман¬ 
ностей. Світлі Д. т. (напр., в 
Оріоні чи Плеядах) розсіюють або 
переробляють випромінювання су¬ 
сідніх з ними зір. Темні Д. т. 
(які часто наз. <вугільними міш¬ 
ками») загороджують від земного 
досліджувана випромінювання роз¬ 
ташованих за ними зір і тому спос¬ 
терігаються як темні плями на 
фоні Молочного Шляху. Розсія¬ 
ні в космосі скупчення водню ви¬ 
являють методами радіоастроно¬ 
мії. в. П Цесевич. 

ДИФУЗОР — 1) Розширена час¬ 
тина каналу (труби), в якій спо¬ 
вільнюється рух і збільшується 
тиск газів аоо рідин. Є складо¬ 
вою частиною аеродинамічних 
труб, повітряно-реактивних дви¬ 
гунів, газо- і нафтопроводів тощо. 
2) Пристрій (вузькі смужки скла 
або плоскопаралельна скляна пла¬ 
стинка з квадратною сіткою чи 
концентричними колами), що його 
закріплюють в оправі, яку наді¬ 
вають на об’єктив фотоапарата або 
фотозбільшувача. Дає змогу одер¬ 
жувати фотографічні зображення 
м’якого малюнка. 3) Паперова 
конічна мембрана, за допомогою 
якої в гучномовцях відтворю¬ 
ється звук. 4) Апарат (чан) з гратча¬ 
стим днищем для проточного ви¬ 
луговування подрібненого спечено¬ 
го бокситу у виробництві глинозе¬ 
му. 5) В харч, пром-сті —те саме, 
що й дифузійний апарат. 
ДЙХАЛЬНЕ ГбРЛО — початко¬ 
вий відділ нижніх дихальних 
шляхів. Те саме, що й трахея. 
ДЙХАЛЬНИЙ КОЕФІЦІЄНТ — 
відношення об’єму виділеного з 
організму в процесі дихання вуг¬ 
лекислого газу до об’єму спожито¬ 

го за той самий час кисню 
(УСОЛ 
\ УО* )' 

При окисленні в організмі з пов¬ 
ним доступом кисню вуглеводів 
Д. к. дорівнює 1, при окисленні 
жирів — 0,7, білків — 0,8. У лю¬ 
дини в спокої Д. к. дорівнює 
0,85—1; при помірній праці, а 
також у тварин, що живляться 
переважно рослинною їжею, на¬ 
ближається до 1; під час тривалої 
роботи, голодування тощо — бл. 
0,7; при інтенсивному відкладанні 
в організмі жирів може досягти 
1,2—1,4. Д. к. має велике значен¬ 
ня для вивчення обміну речовин, 
зокрема газообміну, у тваринних 
і рослинних організмів. 
ДЙХАЛЬЦЯ — отвори, якими від¬ 
криваються на поверхні тіла ди¬ 
хання органи у ряду членистоногих 
тварин; те саме, що й стигми. 
ДЙХАННЯ — сукупність проце¬ 
сів, що забезпечують надходження 
в організм кисню, використання 
його клітинами й тканинами для 
окислення органічних речовин і 
виділення з організму утворюва¬ 
ного в процесі метаболізму вугле¬ 
кислого газу. Є одним з основних 
проявів обміну речовин і енергії 
(див. Біоенергетика) між орга¬ 
нізмом і середовищем. Забезпе¬ 
чує організм необхідною для його 
життєдіяльності енергією. 
Д. тварин і людини. В од¬ 
ноклітинних і найпростіших бага¬ 
токлітинних організмах Д. здійс¬ 
нюється через усю поверхню тіла 
(т. з. дифузне Д.). У тварин із 
складнішою будовою є спеціалі¬ 
зовані дихання органи. Тіло комах 
пронизане густою сіткою трубо¬ 
чок — трахей, по яких повітря над¬ 
ходить до тканин. Риби дихають 
за допомогою зябер, для багатьох 
з них значну роль відіграє й Д. 
через поверхню кишечника. Назем¬ 
ні тварини мають легені, у птахів 
вони з’єднані з повітряними міш¬ 
ками. Д. хребетних тварин і люди¬ 
ни умовно поділяють на три основ¬ 
ні етапи: зовнішнє, транспорту¬ 
вання газів з рідинами та кров’ю 
і тканинне Д. При зовніш¬ 
ньому Д. відбувається приму¬ 
сова вентиляція легень, зумовлена 
періодичною зміною дихальних 
рухів — вдихами і видихами. Ди¬ 
хальні рухи відбуваються завдяки 
скороченню дихальних м’язів 
грудної клітки та діафрагми. У 
людини розрізняють грудний 
(властивий здебільшого жінкам), 
черевний (властивий здебільшого 
чоловікам) та мішаний тип Д. 
При спокійному Д. доросла 
людина вдихає 300—900 мл по¬ 
вітря і стільки ж видихає (див. 
Дихальний коефіцієнт)', частота 
дихальних рухів — 14—18 за хв. 
Кількість повітря, що вентилює 
легені за 1 хв, наз. хвилинним 
об’ємом дихання і становить 4— 
6 л за хв. Цей об’єм різко збільшу¬ 
ється при фізичних та емоційних 
напруженнях. У легеневих міхур¬ 
цях — альвеолах, що вкриті гус¬ 
тою сіткою кровоносних капілярів, 
відбувається дифузія кисню в 
кров і вуглекислого газу з крові. 
Транспортування г а - 
з і в здійснюється течією крові й 
гемолімфи. Гази у зв’язаній з 
високомолекулярними сполуками 
(типу гемоглобіну) формі пере¬ 
носяться від легень до тканин і 
навпаки (див. Газообмін). Кисень, 

що надходить до органів і тканин, 
споживається їхніми клітинами 
у процесі т. з. тканинного 
(клітинного) Д., яке являє собою 
сукупність складних ферментатив¬ 
них реакцій окислення (див. 
Окислення біологічне) продуктів 
обміну жирів, вуглеводів і біл¬ 
ків до вуглекислого газу і води. 
В трикарбонових кислот циклі 
відбуваються циклічні перетворю¬ 
вання три- та дикарбонових к-т. 
Водень від цих субстратів окис¬ 
лення переноситься за допомогою 
системи ферментів мітохондрій 
(дихальний ланцюг) на кисень з 
утворенням води. Паралельно від 
деяких субстратів (піровиноградна 
та а-кетоглутарова к-ти) відщеп¬ 
люється вуглекислий газ. Ці реак¬ 
ції протікають з вивільненням 
енергії й тому займають центр, 
місце в заг. обміні речовин орга¬ 
нізму. Бл. половини цієї енергії 
перетворюється на тепло, ін. час¬ 
тина акумулюється у вигляді ба¬ 
гатих на енергії сполук, гол. чин. 
в аденозинтрифосфорній к-ті, 
АТФ (див. Аденозинфосфорні кис¬ 
лоти, Окислювальне фосфори- 
лювання). Реакції, що супроводя¬ 
ться утворенням АТФ, можуть 
відбуватися без поглинання віль¬ 
ного кисню. Цей механізм т. з. 
анаеробного розкладу вуглеводів— 
гліколізу й глікогенолізу набагато 
менш ефективний і має допоміж¬ 
не значення. Важлива роль тка¬ 
нинного Д. полягає не тільки 
в забезпеченні організму необ¬ 
хідною енергією. Органічні ре¬ 
човини, що утворюються на різ¬ 
них етапах окислювання, вико¬ 
ристовуються живою клітиною 
як проміжні продукти в різ¬ 
них біосинтетичних процесах. Ін¬ 
тенсивність тканинного Д. різних 
тканин неоднакова. Найбільше 
кисню споживають тканини сіт¬ 
ківки ока, кори головного мозку, 
серцевого м’яза і нирок га працю¬ 
ючі скелетні м’язи. За патологіч¬ 
них умов тканинне Д. може зазна¬ 
вати змін. Воно пригнічується 
при злоякісному рості, отруєнні 
(напр., ціаністим калієм), приско¬ 
рюється при гарячці, базедовій 
хворобі. Регуляція тканинного 
Д. відбувається на різних рівнях 
організації організму (клітинно¬ 
му — аденілова система, міжор- 
ганному — нервово-гормональна 
регуляція). В цілому система Д. 
підпорядкована нервово-гормо¬ 
нальній регуляції, вегетативні 
центри якої локалізовані в довгас¬ 
тому мозку. 
Д. рослин — клітинний фер¬ 
ментативний процес, принципово 
тотожний з Д. тваринних клітин. 
У нижчих рослин обмін газів при 
Д. здійснюється шляхом дифузії 
крізь поверхню клітин. Тіло ви¬ 
щих рослин пронизують численні 
канальці, які сприяють газообмі- 
нові. У деяких нижчих, а іноді й 
вищих рослин виділення вугле¬ 
кислого газу й утворення енергії 
відбуваються без доступу атмо¬ 
сферного кисню в процесі бродіння 
(або т. з. анаеробного Д.). Цей 
процес тотожний гліколізові, що 
має місце в тваринних тканинах. 
Д. у рослин відбувається як у тем¬ 
ряві, так і на світлі, причому на 
світлі внаслідок фотосинтезу з 
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повітря поглинається набагато 
більше вуглекислого газу, ніж 
виділяється в процесі Д., й до то¬ 
го ж виділяється кисень, що утво¬ 
рюється у фотосинтезуючих клі¬ 
тинах. На Д. зелені рослини втра¬ 
чають 20—25% органічної речо¬ 
вини, що утворюється при фотосин¬ 
тезі. Найінтенсивніше Д. відбу¬ 
вається в ростучих тканинах вер¬ 
хівок стебел, кінців коренів, бру¬ 
ньок, проростаючого насіння. Ін¬ 
тенсивність Д. є показником жит¬ 
тєдіяльності рослин. 
Літ.: Кретович В. Л. Основи биохи- 
мии растений. М., 1971; Физиология 
дихання. Л., 1973; Березовский В. А. 
Напряжение кислорода в тканях жи- 
вотних и человека. К., 1975; Рубин 
Б. А. Курс физиологии растений. М., 
1976; Скулачев В. П. Механизмн 
окислительного фосфорилирования и 
некоторне общие принципи биоанер- 
гетики. «Успехи современной биоло- 
гии>, 1974, т. 77, в. 2; Ленинджер А. 
Биохимия. Пер. с англ. М., 1976. 
В. Я. Березовський, В. Ф. Лапчик, 

В. І. Малюк. 

ДЙХАННЯ ОРГАНИ — органи у 
людини і тварин, за допомогою 
яких відбувається обмін газів між 
організмом і навколишнім середо¬ 
вищем. Д. о., що забезпечують ди¬ 
хання у воді, є зябра (у риб, май¬ 
же усіх личинок і деяких дорос¬ 
лих земноводних, у більшості мо¬ 
люсків, окремих членистоногих та 
деяких червів), а в повітрі — тра¬ 
хеї (у більшості членистоногих) і 
легені (у більшості дорослих зем¬ 
новодних, у плазунів, птахів, 
ссавців, у т. ч. людини). Зябра й 
легені споріднені за походженням. 
Вони розвиваються з випинів пе¬ 
реднього відділу кишки. Випином 
кишки є і плавальний міхур у 
риб. У дводишних він може функ¬ 
ціонувати в повітряному середо¬ 
вищі як легені. Допоміжним Д. о. 
людини і багатьох хребетних тва¬ 
рин є шкіра. Див. також Дихання, 
Газообмін. 
ДЙХАННЯ ШТУЧНЕ — введен¬ 
ня повітря або кисню в дихальні 
шляхи з метою поновити самостій¬ 
не дихання, що тимчасово припи¬ 
нилося (при деяких захворюван¬ 
нях, ураженні електрич. струмом 
тощо). Існують ручні і мех. (апа¬ 
ратні) методи Д. ш. Перш ніж 
застосовувати Д. ш., необхідно 
усунути діяння факторів, що спри¬ 
чинили припинення дихання, і 
починати Д. ш. якомога швидше. 
До ручних методів належать: ме¬ 
тод Сі львестера — потерпі¬ 
лий лежить на спині (горілиць), 
на рівні лопаток йому підкладають 
валик, вдих здійснюють відведен¬ 
ням рук убік і назад, видих — 
приведенням їх та міцним при¬ 
тискуванням до нижньої половини 
грудної клітки; метод ПІ е ф е р а, 
що полягає в періодичному стиску¬ 
ванні нижніх частин грудної кліт¬ 
ки (видих); коли стискування при¬ 
пинити, відбувається вдих. Руч¬ 
ними є й методи Нільсена, Калліс- 
това та ін. Найпростішим є метод 
<рот в р о т> або <рот в 
н і с», при якому рятівник видихує 
потерпілому повітря через марле¬ 
ву прокладку безпосередньо в 
рот або ніс 14—16 раз на хвилину. 
Вуглекислий газ, що є у видиху¬ 
ваному повітрі, збуджує дихаль¬ 
ний центр. При механічних 

методах Д. ш. застосовують спец, 
апарати, що забезпечують вдму¬ 
хування і видалення повітря з 
легень через гумову трубку (інту- 
батор), яку вводять у дихальні 
шляхи. В СРСР створено апарати 
для Д. ш.— РО-5, РД-200, «Віта>, 
РОА-1 та ряд ін. Д. ш. застосо¬ 
вують під час. реанімації. Воно 
ефективне лише при збереженій 
прохідності дихальних шляхів. 
ДИХЛОРЕТАН, С1СН2СН2С1 — 
безбарвна летка рідина; гус¬ 
тина 1260 кг/м3; ґщ, — 35,9° С; 
(К1І„ 83,5° С. Д.— вогне- й вибухо¬ 
небезпечний, отруйний, сильний 
наркотик. Одержують у результа¬ 
ті взаємодії хлору з етиленом. За¬ 
стосовують як розчинник, інсек¬ 
тицид для знезаражування зерна, 
зерносховищ і грунту, як сировину 
для одержання еластичного каучу- 
коподібного матеріалу — тіоко¬ 
лу тощо. 
ДИХОГАМІЯ (від грец. бС^а — 
неоднаково і уацос — шлюб) — 
неодночасне достигання пиляків і 
приймочок в одній квітці. Д. є 
одним з пристосувань двостатевих 
рослин, що не дає їм самозапилю¬ 
ватися. Частіше спостерігається 
більш раннє достигання пиляків 
(протерандрія; напр., у бобових, 
жовтецевих, зонтичних); рідше — 
приймочок (протерогонія; напр., у 
злакових, подорожникових, жимо¬ 
лостевих). 
ДИХОТОМІЯ (грец. біхотоціа — 
поділ навпіл) — тип галуження 
у рослин. Полягає в поділі точки 
росту на дві нові, з яких утворю¬ 
ються дві майже однаково розвине¬ 
ні гілки. Д. властива й деяким 
безхребетнцм тваринам (напр., 
кишковопорожнинним). 
ДИХРОЇЗМ (від грец. біхроос — 
двобарвний) — властивість одно- 
вісних забарвлених кристалів по- 
різному поглинати звичайний і 
незвичайний промені, які виника¬ 
ють у результаті подвійного про- 
менезаломлення; окремий випадок 
плеохроїзму. 
дихромати — солі двохромо¬ 
вої кислоти Н2Сг207. Більшість 
Д. мають оранжево-червоний колір. 
Розчинність їх, як правило, вища, 
ніж відповідних хроматів. Усі 
Д. сильні окислювачі. Розчин Д. 
калію в суміші з концентрованою 
сірчаною к-тою (хромова суміш) 
застосовують у лабораторіях для 
миття хім. посуду. 
ДИ ЦИ НО ДбНТИ (Бісупосіоп- 
ііа) — підряд викопних звіропо¬ 
дібних плазунів, що жили в кінці 
пермського й на початку тріасово¬ 
го періодів. Були представлені, 
як вважають, рослиноїдними фор¬ 
мами різних розмірів (наймен¬ 
ші — з пацюка, найбільші — з но¬ 
сорога). Мали масивний череп, 
великі ікла у верхній щелепі, 
редуковані ін. зуби. Викопні решт¬ 
ки Д. трапляються на всіх матери¬ 
ках, крім Австралії й Антарктиди. 

М. Д. Поплавська. 
ДИЧЕНКО Михайло Петрович 
[15 (27).І 1863, с. Будаївка, тепер 
м. Боярка Києво-Святошинського 
р-ну Київ. обл.— 4.XII 1932, 
Київ] — український рад. астро¬ 
ном. Закінчив (1891) Київ. ун-т. 
У 1891—98 працював у Пулковсь- 
кій обсерваторії, з 1898 — в Київ, 
обсерваторії. Осн. роботи стосують¬ 

ся астрометрії й теор. астрономії. 
Частина спостережень Д. в Пулко- 
ві використана для створення ка¬ 
талогів положень 123 біляполярних 
зір і 781 зодіакальної зорі. Пра¬ 
цюючи в Києві, Д. визначав поло¬ 
ження зір, планет і комет, по¬ 
ложення та власні рухи зір з 
метою дослідження руху Сонця, 
склав каталог 640 зодіакальних зір. 
ДИЧССКУЛО Леонід Аполлоно- 
вич (бл. 1847, с. Водяне, тепер 
Петрівського р-ну Кіровогр. обл.— 
9.У 1889, м. Плоєшті, Румунія) — 
український революц. народник. 
Після закінчення Уманського уч- 
ща садівництва й лісівництва всту¬ 
пив до Петровської академії в 
Москві, звідки за участь у студент, 
русі його було виключено і висла¬ 
но до Єлизаветграда. В 1874 пе¬ 
реїхав до Одеси, де зблизився з 
гуртком чайковців. З метою рево¬ 
люц. пропаганди серед селян Д. 
оселився в с. Попельнястому Верх¬ 
ньодніпровського пов. В 1874 Д. 
було заарештовано. В 1878 примк¬ 
нув до народницького гуртка «пів¬ 
денних бунтарів>} брав участь у 
вбивстві Харків, губернатора Кро- 
поткіна (1879). Втік за кордон. 
ДИЯВОЛ (грец. біафоХоб, 
букв.— наклепник) — за релігій¬ 
ними міфами противник бога, Дихання штучне: 
головний із злих духів, втілення 1 ~~ метод Сільвесте- 
злого начала на землі, володар р»: _ „ нільсена; 
пекла. Міф про Д. відображено щ _ МЄТОд Шефера; 
у фольклорі, л-рі, образотворче- /V _ метод Каллістова. 
му мистецтві. 
ДИЯКОН (грец. біахоуод — 
прислужник, служитель — нижчий 
духовний чин у православній 
церкві. Під час богослужіння 
допомагає священикові викону¬ 
вати реліг. обряди. Розрізняють 
протодияконів (старші Д.), ієро¬ 
дияконів (Д.-монахи) і архідия¬ 
конів (Д., що перебувають при 
єпископах і архієреях). 
ДІА... (грец. біа...)—префікс в 
іншомовних словах, який означає 
наскрізний рух, проникнення, роз¬ 
ділення, взаємність, посилення, 
завершеність (діагенез, діамагне¬ 
тизм, діапозитив). 
ДІАБАЗ (від грец. бібфааіе — 
перехід, заломлення) — криста¬ 
лічна магматична гірська порода, 
що складається гол. чин. з плагіо¬ 
клазу (частіше лабрадору) та ав¬ 
гіту. Другорядні мінерали — 
олівін, рогова обманка та ін. Ко¬ 
лір темно-сірий або зеленувато- 
чорний. Трапляється Д. переважно 
у вигляді дайок, штоків та ін. 
В СРСР поширений у багатьох ра¬ 
йонах, зокрема на Україні (Укра¬ 
їнський щит). Використовують як 
буд. матеріал і сировину для ка¬ 
м’яного литва. 
ДІАБЕТ (від грец. бісфаи-ш — 
проходжу) — патологічний стан, 
що характеризується виділенням 
великої кількості сечі й деяких 
хім. речовин, які утворюються в 
організмі в процесі обміну речовин. 
Найважливішими клінічними фор¬ 
мами є Д. нецукровий, цукровий, 
нирковий, стероїдний і бронзовий. 
Найчастіше трапляються перші 
два. Д. нецукровий (Д. н.), 
нецу крове сечовиснаження — за¬ 
хворювання, що розвивається при 
ураженні гіпоталамо-гіпофізарної 
ділянки мозку (де містяться центри Дицинодонт. 

ДІАБЕТ 
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СНЛАД СІЛЬСЬКОГОС¬ 
ПОДАРСЬКИХ УГІДЬ 
УРСР (на 1 XI 1977; в %) 

водно-сольового обміну), внаслідок 
якого виробляється недостатня 
кількість антидіуретичного гор¬ 
мону гіпофіза (вазопресину). При¬ 
чинами виникнення Д. н. можуть 
бути інфекція, травма, пухлини го¬ 
ловного мозку або гіпофіза тощо. 
Клінічними проявами є нестерпна 
спрага, велике збільшення кіль¬ 
кості сечі низької питомої ваги 
(1002—1005), людина худне, шкіра 
стає сухою, з’являється загальна 
кволість та ін. Діти можуть від¬ 
ставати у фіз. і статевому розвитку. 
Лікування: медикаментоз¬ 
не — гормональні препарати, хі¬ 
міотерапія; при пухлинах — про¬ 
менева терапія, хірургічне втру¬ 
чання, оомежене вживання солі. 
Д. цукровий (Д. ц.), цукрове 
сечовиснаження, цукрова хворо¬ 
ба — захворювання, спричинюва¬ 
не абсолютною або відносною не¬ 
достатністю інсуліну в організмі, 
яка викликає порушення обміну 

ЗРОСТАННЯ ВАЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 
ДЕЯНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 
УРСР (в%) 
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.............. Легма промисловість 
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В УРСР (млн. т.) 
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речовин, гол. чин. вуглеводного. 
Д. ц. трапляється в 1,5—4% лю¬ 
дей. Осн. причинами виникнення 
Д. ц. є фактор спадковості, стре¬ 
сові реакції організму (див. Стрес), 
вірусні інфекції, переїдання, ате¬ 
росклероз, вагітність тощо. В ос¬ 
нові Д. ц. лежить порушення внут- 
рішньосекреторної функції під¬ 
шлункової залози (її острівкового 
апарата), а також ін. залоз внут¬ 
рішньої секреції (гіпофіза, над¬ 
ниркових і щитовидної) та цент¬ 
ральної й вегетативної нервової 
системи. При Д. ц., крім вуглевод¬ 
ного, порушується й білковий і 
жировий обмін, що призводить до 
нагромаджування в організмі про¬ 
міжних продуктів розпаду білків 
і жирів (з яких утворюється цу¬ 
кор), що спричинюють отруєння 
організму. Цукор нагромаджу¬ 
ється в крові (до 180 і більше мг% 
при нормі 120 мг%) — гіпергліке¬ 
мія', коли кількість його в крові 
перевищує 180 мг% (-«нирковий по¬ 
ріг»), частина цукру виділяється 
з сечею — глікозурія. При тяжко¬ 
му перебігу Д. ц. послаблюється 
функція печінки, внаслідок чого 
в крові, а потім і в сечі з’являються 
в значній кількості ацетонові ті¬ 
ла, скупчення яких призводить до 
порушення кислотно-лужної рів¬ 
новаги організму й до розвитку 
ацидозу, що може спричинити діа¬ 
бетичну кому. Клінічні ознаки: 
загальна кволість, відчуття голоду, 
спраги, збільшення кількості сечі 
високої питомої ваги, схуднення, 
свербіж шкіри. Спостерігаються су¬ 
хість слизових оболонок, шкіри, 
м’язова і статева слабкість, у жінок 
порушується менструальний цикл 
тощо. Д. ц. може ускладнюватись 
гнійниковими захворюваннями шкі¬ 
ри (фурункульоз, карбункули то¬ 
що), захворюваннями нирок, ате¬ 
росклерозом, гіпертонією та ба¬ 
гатьма ін. захворюваннями. Л і - 
кування строго індивідуальне, 
спрямоване на нормалізацію по¬ 
рушеного обміну речовин. 
Літ.: Ефимов А. С. Диабетические 
ангиопатии. К., 1973; Руководство по 
клинической зндокринологии. Л., 1977. 

А. С. Єфімов. 

ДІАГЕНЕЗ (від діа... і грец. у£\г- 
аі£ — утворення) — процес пере¬ 
творення пухких осадків на 
осадочні гірські породи. Полягає 
в перекристалізації осадків, ста¬ 
рінні колоїдів, утворенні аути- 
генних мінералів (глауконіту, ро¬ 
дохрозиту, сидериту та ін.), конк- 
рецій, виникненні стійкіших мі¬ 
неральних модифікацій, дегідрата¬ 
ції (збезводненні) або гідратації, 
цементації осадків тощо. Відбува¬ 
ється Д. у верхніх верствах земної 
кори. 
ДІАГНОЗ (грец. 6іау\'охп£ — роз¬ 
пізнавання) — короткий лікарсь¬ 
кий висновок про характер і суть 
захворювання, виражений у термі¬ 
нах сучасної мед. науки. Див. 
Діагностика. 
ДІАГНОСТИКА (від грец. біа- 
уушсттіхоб — спроможний розпізна¬ 
вати) — розділ клінічної медици¬ 
ни й ветеринарії, що вивчає мето¬ 
ди дослідження організму з ме¬ 
тою розпізнавання характеру за¬ 
хворювання, обгрунтування діаг¬ 
нозу, призначення лікування і 
розробки профілактичних захо¬ 

дів. Медична Д. включає в 
себе три осн. розділи: 1) семіоти¬ 
ку; 2) метод діагностичного до¬ 
слідження хворого, або діагнос¬ 
тичну техніку; 3) методологічні 
основи Д., які визначають теорію 
і методи діагнозу. Після ознайом 
лення зі скаргами хворого й анам¬ 
незом переходять до вивчення ста¬ 
ну хворого осн. методами клініч¬ 
ного досліджування. Вивчають 
морфологічний і функціональний 
стан різних органів, звертають ува¬ 
гу на індивідуальні особливості 
хворого (будову тіла, вищу нер¬ 
вову діяльність, заг. реактивність 
тощо). Об’єктивне досліджен¬ 
ня включає в себе огляд, пальпа¬ 
цію, перкусію, аускультацію, ви¬ 
значення гостроти зору, слуху, 
рефлексів тощо. В разі необхіднос¬ 
ті провадяться додаткові дослід¬ 
ження: лабораторні (аналіз кро¬ 
ві, сечі, калу, мокроти, шлунково¬ 
го соку), рентгенологічне, електро¬ 
кардіографію, енцефалографію, 
сфігмографію, біопсію, ендоско¬ 
пію, радіоізотопну діагностику, 
серодіагностику тощо. Дифе- 
ренційна Д. виділяє найдо¬ 
стовірніші характерні ознаки за¬ 
хворювання й порівнює їх зі схо¬ 
жими ознаками ін. захворювань. 
Функціональна Д. в 
процесі встановлення діагнозу 
з’ясовує причину захворювання, 
супутні захворювання й усклад¬ 
нення, визначає ступінь розладів 
діяльності систем і органів, врахо¬ 
вує фізіол. особливості, якими 
обстежуваний хворий відрізня¬ 
ється від ін. хворих з таким самим 
захворюванням. Патолого- 
анатомічна Д. ставить діаг¬ 
ноз після смерті хворого на основі 
даних, одержаних при розтині 
померлого, аналізів його тканин і 
зіставлення одержаних даних з 
результатами прижиттєвих дос¬ 
ліджень. Завданням Д. є не тільки 
розпізнавання самої суті захворю¬ 
вання, а й вивчення умов навко¬ 
лишнього середовища, які негатив¬ 
но впливають на організм. 
Ветеринарну Д. поділяють 
на загальну і спеціальну. З а - 
г а л ь н а Д. передбачає ознайом¬ 
лення з хворою твариною (реєстра¬ 
ція, збирання анамнезу) і загальне 
обстеження її — визначення габі¬ 
тусу, дослідження слизових обо¬ 
лонок, лімфатичних вузлів, воло¬ 
сяного покриву, шкіри, вимірю¬ 
вання т-ри тощо. До спеціаль- 
н о ї Д. відносять дослідження 
внутр. органів, крові, сечі, вмісту 
шлунка і кишечника, спинно-моз¬ 
кової рідини, фекалій та ін. З 
клінічних методів Д. застосовують 
огляд, пальпацію, перкусію, аус¬ 
культацію, зондування, катетери¬ 
зацію, ендоскопію, рентгеноскопіч¬ 
не й графічне дослідження, елек¬ 
трокардіографію, пробні проколи 
(пункції), біопсію, бактеріологічне, 
серологічне і паразитологічне до¬ 
слідження та ін. При Д. інфекцій¬ 
них та інвазійних хвороб застосо¬ 
вують алергічні діагностичні про¬ 
би (туберкуліні зацію, малеїніза- 
цію та ін.). Для Д. сибірки, бру¬ 
цельозу, туберкульозу, ботуліз¬ 
му, туляремії та ін. обов’язкова 
біопроба (зараження живої ткани¬ 
ни і тварин). Тепер розроблено ме¬ 
тоди радіотелеметричної Д. (ви- 



мірювання тих чи інших показни¬ 
ків на віддалі), функціональної 
і радіоізотопної Д., що дають 
змогу визначити стан органів ди¬ 
хання, кровообігу, видільної й 
ендокринної систем, а також по¬ 
рушення обміну речовин. 
Літ.: Шкляр Б. С. Диагностика внут- 
ренних болезней. К., 1972; Гилярев- 
ский С. А., Тарасов К. Е. Диалектиче- 
ский материализм и медицинская диаг¬ 
ностика. М., 1973. 
О. М. Лук'янова (медична Д.). 

ДІАГНОСТИКА ХВОРОБ РОС- 
лйн — комплекс методів, за до¬ 
помогою яких виявляють і розпіз¬ 
нають хвороби рослин. У практиці 
найбільше користуються візуаль¬ 
ним, мікроскопічним, серологічним 
і біол. методами та методом чистих 
культур. Візуальним ме¬ 
тодом — заг. оглядом хворих 
рослин визначають зовн. симпто¬ 
ми уражень рослин, що дає змогу 
визначити тип хвороби. Мікро¬ 
скопічним методом визнача¬ 
ють збудника хвороби й анатомічні 
зміни в рослині. Цей метод часто 
поєднують з гістохім. досліджен¬ 
нями, що дає змогу визначити не 
тільки особливості поширення 
збудника в тканинах рослини-жи- 
вителя, а й його імунологічну реак¬ 
цію. Серологічний метод 
Д. х. р. дає змогу диференціювати 
збудників хвороб, діагностувати 
приховані хвороби і визначати 
стійкість рослин до найрізноманіт¬ 
ніших хвороб. Застосовуючи біо¬ 
логічний метод, здорові рос¬ 
лини штучно заражують виділеним 
збудником і вивчають характер 
ураження та ін. особливості пере¬ 
бігу хвороби. При методі чис¬ 
тих культур збудника хво¬ 
роби рослин виділяють у чисту 
культуру на живильне середови¬ 
ще і визначають його вид за мор¬ 
фологічними, фізіол. та біохім. 
ознаками. В. Ф. Пересипній. 

ДІАГОНАЛЬ (від грец. біаусо- 
V^од — проведений від кута до 
кута) — відрізок прямої, що спо¬ 
лучає дві несуміжні вершини мно¬ 
гокутника або дві вершини мно- 
гогранника, які не належать одній 
грані. 
діагональ — густа тканина з 
бавовняної або вовняної крученої 
пряжі. На поверхні Д. є різко ви¬ 
ражені рубчики, розміщені під 
кутом понад 45* до обрізу тканини. 
Створюють рубчики спец, перепле¬ 
тенням ниток, а також відповід¬ 
ним підбиранням співвідношень 
густини і товщини основи і піт¬ 
кання. З Д. шиють верхній одяг, 
зокрема військ, обмундирування. 
ДІАГРАМА (грец. бшуращіа — 
малюнок, кресленик) — графічне 
зображення співвідношень між 
різними величинами; в статисти¬ 
ці —кресленик, на якому статис¬ 
тичні дані зображують у вигляді 
ліній або геометричних фігур. Д. 
бувають лінійні, площинні— стовп¬ 
чикові, стрічкові, секторні, об’ємні 
й фігурні. 
ДІАГРАМА СТАНУ, діаграма рів¬ 
новаги, фазова діаграма — графіч¬ 
не зображення співвідношень між 
параметрами стану фіз.-хім. систе¬ 
ми (т-рою, тиском) і її складом. 
Д. с. однокомпонентної системи 
(мал.) складається з кривої сублі¬ 
мації О А, кривої кипіння АК і 

кривої плавлення АВ} що характе¬ 
ризують двофазні рівноважні ста¬ 
ни. Точка А, де в рівноважному 
стані перебувають три фази (твер¬ 
да, рідка й газоподібна), наз. по¬ 
трійною. Вид Д. с. двокомпонент¬ 
ної системи визначається особли¬ 
вістю взаємодії її компонентів у 
рідкому й твердому станах (утво¬ 
рення рідких і твердих розчинів, 
хім. сполук і проміжних фаз), а та¬ 
кож наявністю в компонентів полі¬ 
морфних модифікацій (див. Полі¬ 
морфізм). Д. с. потрійних і четвер¬ 
них систем складніша, а п’яти- й 
багатокомпонентних — практично 
не вивчена. Д. с. досліджують і бу¬ 
дують гол. чин. експериментально, 
використовуючи фізико-хімічні ме¬ 
тоди аналізу. Її можна побудува¬ 
ти й теоретично, вдаючись до роз¬ 
рахунку вільної енергії співісную¬ 
чих у системі фаз. За допомогою 
Д. с. визначають т-ру плавлення 
сплавів, вибирають т-ру гарячої 
обробки тиском, встановлюють 
режими термічної обробки спла¬ 
вів та ін. Д. с. використовують і 
при створенні сплавів з наперед 
заданими властивостями. 

В. С. Черненко. 
ДІАДЕМА (грец. біабтща — по¬ 
в’язка на голові, вінець) — 1) По¬ 
в’язка на голові древньогрец. жер¬ 
ців. 2) Головний убір (лобова по¬ 
в’язка з тканини або метал, обруч 

Золота діадема з перегородчастою 
емаллю із скарбу 11 —12 ст., знайдено¬ 
го в селі Сахнівці Корсунь-Шевчен- 
ківського району Черкаської області. 

з прикрасами) — символ царської 
влади; 3) Жіноча прикраса у фор¬ 
мі невеликої корони. 
ДІАДбХИ (грец. біабоуоі — 
спадкоємці, наступники) — полко¬ 
водці Александра Македонського, 
які після його смерті (323 до н. е.) 
вели між собою боротьбу за верхов¬ 
ну владу. Серед Д. виділялися Ан- 
тіпатр, Антігон, Євмен, Лісімах, 
Леонат, Кассандр, Пердікка, Пто- 
лемей Лаг, Селевк. Наслідком 
цієї боротьби був розпад д-ви 
Александра Македонського на ряд 
елліністичних д-в, очолених окре¬ 
мими Д. (Селевкідів у Сірії, Пто- 
лемеїв у Єгипті та ін.). 
ДіАЗ (Діас де ла Пенья; Оіаг сіє 
1а Реіїа) Нарсіс-Віржіль (20.VIII 

Н.-В. Діаз. Лісове болото. Після 1848. 
Музей образотворчих мистецтв імені 
О. С. Пушкіна в Москві. 

1808, Бордо — 18.XI 1876, Мен- 
тона)] — французький живописець, 
представник барбізонської школи. 
Іспанець за походженням. Автор 
невеликих реалістичних пейзажів 
(«Пейзаж», 1864, ДЕ; «Наближен¬ 
ня грози», 1871, Музей образотвор¬ 
чих мистецтв ім. О. С. Пушкіна 
у Москві, та ін.), що відзначаються 
романтичним настроєм і колори¬ 
стичними ефектами. 
ДІАЗОКОПІЮВАННЯ, діазотип- 
не світлокопіювання — відтворю¬ 
вання позитивних або негативних 
копій з графічних і текстових ори¬ 
гіналів за допомогою ароматичних 
діазосполук; спосіб копіювання 
документів. Оригінали для Д. 
виготовляють на світлопрозорій 
основі (кальці, прозорому пласти¬ 
ку), копії одержують на світло¬ 
чутливому папері, вкритому діа¬ 
зосполуками (діазопапері, діазо- 
кальці з целюлозною основою то¬ 
що). В процесі Д. (способом кон¬ 
тактного копіювання) під дією 
потужних джерел світла (звичай¬ 
но ртутних ламп), розміщених у 
світлових копіювальних апаратах, 
діазосполуки під прозорими ді¬ 
лянками оригіналу розкладаються, 
а під йото непрозорими частинами 
зберігаються: на світлочутливому 
папері утворюється приховане зо¬ 
браження оригіналу. Після прояв¬ 
лення паперу в парі аміаку або 
лужному розчині одержують на¬ 
лежну копію певного кольору (чер¬ 
воного, коричневого, блакитного, 
чорного та ін.— залежно від скла¬ 
ду діазосполуки). Д. найчастіше 
використовують для розмножу¬ 
вання тех. документації. 

В. М. Гордовський. 

ДІАЗОСПОЛУКИ — речовини з 
загальною формулою АгК2Х, де 
Аг — ароматичний радикал, X — 
кислотний залишок або гідроксиль¬ 
на група. Д. відкрив нім. хімік 
Й.-П. Грісс 1858 (див. Діазотуван- 
ня). Розрізняють дві форми Д.: 

-4- — 
солі діазонію Аг — N = МХ і 
власне Д. Аг — N = N — X. Со¬ 
лі діазонію добре розчинні у воді, 
стійкі лише при низькій т-рі, в 
сухому стані—вибухові. Д. мають 
велике значення в органічному син¬ 
тезі: за їхньою допомогою можна 
добути різні класи ароматичних 
сполук. Реакції Д. проходять з 
виділенням і без виділення азоту. 
Так, при нагріванні водних роз¬ 
чинів солей діазонію утворюються 
феноли: АгМ2С1 -4- Н20 = 
= АгОН -4- К2 -4- НС1; діючи на 
солі діазонію йодидом калію одер¬ 
жують йодопохідні: АгМ2С1 -4- 
Кі = Агі + КС1 -4- N.. 
Коли наявні відповідні каталіза¬ 
тори, діазогрупу — N = N — 
можна замінити на СІ, Вг, СN то¬ 
що. При відновленні з Д. утворю¬ 
ються ароматичні похідні гідра¬ 
зину: АгМ2С1 -4- 4Н -»■ АгІ^Н — 
— ЙН2 -4- НС1. Особливе значен¬ 
ня має реакція азосполучення, за 
допомогою якої одержують азо¬ 
барвники. 
Літ. див. до ст. Діазотування. 

Ф. С. Бабичев. 
ДІАЗОТУВАННЯ — спосіб одер¬ 
жування діазосполук з первинних 
амінів: Аг>ІН2 -4- 1МаЬЮ2 -4- 2НС1 -»■ 
- АгІМ2С1 -4- №С1 -4- 2НгО (Аг — 
ароматичний радикал). В разі 
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компонентної системи; 

І — кристал; 
II — рідина; 

III — пара. 
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недостачі к-ти можуть утворюва¬ 
тися діазоаміносполуки: 
АгМ2С1 + Н2МАг -* Аг — И = 
= N — N11 — Аг + НС1. У кис¬ 
лому середовищі солі діазонію стій¬ 
кіші, ніж у нейтральному. Д. ши¬ 
роко використовують при добу¬ 
ванні різних органічних речовин, 
зокрема азобарвників. 
Літ.: Несмеянов А. Н., Несмеянов 
Н. А. Начала органической химии, 
кн. 2. М., 1974; Агрономов А. Е. Изб- 
ранньїе главьі органической химии. 
М., 1975. Ф. С. Бабичев. 

ДІАКРИТЙЧНІ ЗНАЧКЙ, діа¬ 
критики (від грец. 6іахртхо£ — 
розрізняльний) — додаткові знач¬ 
ки до букв, які вказують на те, що 
букви треба вимовляти інакше, 
ніж без них. Д. з. ставлять над бук¬ 
вами (укр. і, ї; рос. е; чес. з), під 
ними (латиське п; рум. $) тощо. 

ДІАЛЕКТ (грец. біаХєхтод — роз¬ 
мова, говір, наріччя) — територі¬ 
альний, професійний або соці¬ 
альний різновид загальнонарод¬ 
ної мови. Д. здебільшого ототожню¬ 
ють з говором. Територіальний Д. 
відображує відмінності в мові ще 
з часів родоплемінного й феод, 
ладу, а також ті, що виникли в 
зв’язку з пізнішим пересуванням 
населення. До професійного Д. 
звертаються люди однієї професії 
або одного роду діяльності. Со¬ 
ціальним Д. послугується певна 
соціальна група. Тер. Д. визнача¬ 
ють за поділом мови на говірки, го¬ 
вори й наріччя та за діалектними 
рисами, поширеними в певних ме¬ 
жах (у певному ареалі). В укр. 
мові за описовими даними й дани¬ 
ми лінгвістичної географії визна¬ 
чено три групи тер. Д. (див. карту 
територіальних діалектів укр. мо¬ 
ви). Д. є істор. категорією. Залеж¬ 
но від часу формування розрізня¬ 
ють Д. давні (старожитні) й нові 
(новітнього формування), серед 
яких виділяють мішані й пересе¬ 
ленські. На межі говорів є пе¬ 
рехідні Д. Деякі Д. стають осно¬ 
вою літ. мови (так, середньонад- 
дніпрянські лягли в основу сучас. 
укр. літ. мови). Під дією літ. мо¬ 
ви, особливо за доби соціалізму, 
триває нівеляція Д. Див. також 
Арго, Жаргон. Карту див. на окре¬ 
мому аркуші, с. 192—193. 
Літ.: Кобилянський Б. В. Діалект і 
літературна мова. К., 1960; Аванесов 
Р. И. Описательная диалектология и 
история язьїка. В кн.: Славянское язьі- 
кознание. М., 1963; Жирмунский В. М. 
Проблеми соцнальной диалектологии. 
«Известия АН СССР. Серия литера- 
турьі и язьїка», 1964, т. 23, в. 2; Ді¬ 
алектні групи і говори української мо¬ 
ви. Одеса, 1975. І. О. Варченко. 

ДІАЛЕКТЙЗМИ — своєрідні еле¬ 
менти місцевих діалектів у літе¬ 
ратурній мові. Розрізняють Д. 
граматичні, фонетичні, лексичні, 
семантичні та ін. Д. використо¬ 
вують у мові худож. л-ри зі сти¬ 
лістичною метою — для передачі 
місцевого колориту, мовної харак¬ 
теристики персонажів. Д. вжито в 
мові героїв творів В. Стефаника, 
М. Коцюбинського, Лесі Українки, 
П. Тичини, О. Гончара та ін. 
ДІАЛЕКТИКА [грец. біаХех- 
тіхті (тє^т)) — мистецтво ведення 
бесіди, полеміки] — 1) В дав¬ 
ньому значенні — мис¬ 
тецтво полеміки, логічний метод 

встановлення істини шляхом вияв¬ 
лення і подолання суперечностей 
у судженнях супротивника. 2) В 
сучасному, марксист¬ 
ському розумінні — фі¬ 
лософська наука про універсальні 
закони руху і розвитку природи, 
суспільства і мислення; революц. 
метод пізнання й перетворення сві¬ 
ту. Як філос. теорія Д. є продук¬ 
том тривалого істор. розвитку 
наук, пізнання людства. В історії 
цього пізнання, в процесі нагромад¬ 
ження наук, знань на основі роз¬ 
витку сусп.-істор. практики від¬ 
бувалась закономірна зміна спосо¬ 
бів підходу до вивчення об’єктив¬ 
ної дійсності, зміна способів мис¬ 
лення. Д. стародавніх мислите¬ 
лів спиралась гол. чином на заг. 
споглядання явищ природи й не 
була ще теор. висновком з наук, 
відкриттів, мала наївний і здогад- 
ковий характер. У період, коли від¬ 
бувся перехід до експерименталь¬ 
ного вивчення явищ природи, їх¬ 
ньої класифікації, анатомування 
і т. п., в пізнанні став переважати 
метафізичний спосіб мислення 
(див. Метафізика). В 19 ст. цей 
підхід вступив у глибоку супереч¬ 
ність з розвитком науки, яка все 
більше розкривала діалектичний 
характер процесів природи. Перші 
спроби подолати метафіз. спосіб 
мислення здійснено в класичній 
німецькій філософії кінця 18 — 
поч. 19 ст., особливо в філософії 
Г.-В.-Ф. Гегеля. Піддавши рішу¬ 
чій критиці метафіз. спосіб мис¬ 
лення, він протиставив йому тео¬ 
рію діалектичного мислення, що¬ 
правда, розроблену з позицій ідеа¬ 
лізму. Значний крок уперед по¬ 
рівняно з Гегелем зробили революц. 
демократи 19 ст., зокрема О. І. 
Герцен, М. Г. Чернишевський, 
І. Я. Франко та ін., які прагнули 
розробити Д. на основі матеріаліс¬ 
тичного світогляду. Проте все¬ 
бічно науково обгрунтували об’єк¬ 
тивність законів Д. лише К. Маркс 
і Ф. Енгельс — вожді й ідеологи 
пролетаріату, які перетворили Д. 
на заг. метод пізнання й революц. 
перетворення світу. Встановивши, 
що закони Д. є універсальними за¬ 
конами об’єктивної дійсності, що 
Д. мислення є відображенням Д. 
буття, вони на матеріалістичній 
основі розробили осн. принципи 
теорії діалектичного способу мис¬ 
лення, діалектичної логіки. Марк¬ 
систська Д. дає найглибшу, всебіч¬ 
ну й найбагатшу за змістом теорію 
розвитку. Вона вчить, що ні в 
природі, ні в суспільстві, ні в 
мисленні немає нічого, що не пе¬ 
ребувало б у стані змін, бо все, 
що існує, має свої внутр. супереч¬ 
ності, які неминуче змушують його 
змінюватись, набирати нових 
форм, розвиватися. Розв’язання 
суперечностей є переходом від од¬ 
ного якісного стану до іншого, що 
завжди здійснюється у формі 
стрибка, перериву поступовості, 
шляхом переходу кількісних змін 
у якісні, які є, зрештою, переходом 
від нижчого до вищого, поступаль¬ 
ним спіралеподібним розвитком, 
де вищий ступінь заперечує ниж¬ 
чий, зберігаючи і вдосконалюючи 
на новій основі надбання минуло¬ 
го. Осн. законами Д. є перехід 
кількісних змін у якісні, єдність і 

боротьба протилежностей, за¬ 
перечення заперечення закон. Д. 
розкриває й об’єктивні закономір¬ 
ні зв’язки між необхідністю і 
випадковістю, можливістю і дійс¬ 
ністю, сутністю і явищем, зміс¬ 
том і формою, свободою і необ¬ 
хідністю тощо. Ядром Д., її виз¬ 
начальним принципом є закон 
єдності і боротьби протилежностей, 
вчення про суперечності як внутр. 
причину саморуху й саморозвитку 
всього існуючого. Матеріалістич¬ 
на Д. є заг. методом пізнання, який 
забезпечує єдино правильний під¬ 
хід до розв’язання корінних проб¬ 
лем теорії і практики. Знання заг. 
законів розвитку, яке дає Д., ство¬ 
рює можливість розібратися в 
минулому, правильно зрозуміти 
процеси, що відбуваються в сучас¬ 
ному, передбачити майбутнє. Ге¬ 
ніальним практичним застосуван¬ 
ням принципів діалектичного ме¬ 
тоду є <Капітал> К. Маркса. 
Після К. Маркса і Ф. Енгельса 
великий вклад у розвиток Д. як 
філос. науки вніс В. І. Ленін, який 
особливо підкреслив значення за¬ 
кону єдності і боротьби протилеж¬ 
ностей, розкрив теоретично піз¬ 
навальну функцію Д., визначив 
осн. принципи дальшої теор. роз¬ 
робки Д. як теорії розвитку, логі¬ 
ки і теорії пізнання (див. Єдність 
діалектики, логіки і теорії піз¬ 
нання). 
Марксистсько-ленінська Д. виник¬ 
ла і розвинулась на соціальному 
грунті класової боротьби проле¬ 
таріату й здобула визнання як 
наука в процесі гострої боротьби 
з бурж. ідеологією, з опортуніз¬ 
мом і ревізіонізмом, а також у 
процесі практичного застосування 
її принципів до розв’язання корін¬ 
них проблем сучас. наук, пізнан¬ 
ня і сусп. практики. Як складова 
частина марксистсько-ленінської 
філософії матеріалістична Д. є 
теор. фундаментом будівництва 
комунізму. 
Літ. див. до ст. Діалектичний ма¬ 
теріалізм. В. І. Шинкарук. 
«діалектика природи» — 
філософський твір Ф. Енгельса, 
присвячений теоретичному узагаль¬ 
ненню досягнень природознавства 
й науковому обгрунтуванню основ¬ 
них принципів діалектичного ма¬ 
теріалізму. «Д. п.» — твір неза- 
кінчений. Він містить 10 статей, 
або розділів, а також 169 фраг¬ 
ментів та заміток і два варіанти 
плану твору. Над «Д. п.» Ф. Ен¬ 
гельс працював гол. чином 1873— 
82. Осн. зміст «Д. п.» становить 
розкриття діалектичного характеру 
процесів природи і обгрунтування 
об’єктивності й універсальності 
законів діалектики, дальша роз¬ 
робка марксистського діалектично¬ 
го методу. Через твір послідовно 
проводиться ідея матеріальної єд¬ 
ності світу й діалектичного взає¬ 
мозв'язку всіх форм існування ма¬ 
теріальної дійсності. Ф. Енгельс 
доводив, що різні форми руху ма¬ 
терії можуть прямо або опосеред¬ 
ковано перетворюватися одна на 
одну, що в процесі гігантського 
круговороту матерії у Всесвіті 
відбувається істор. перехід від 
менш складних до складніших 
форм руху. Аналізуючи закон збе¬ 
реження та перетворення енергії, 



Ф. Енгельс дійшов висновку, що 
матерія і рух незнищувані ні в 
кількісному, ні в якісному відно¬ 
шеннях. У чД. п.» Ф. Енгельс 
розробив осн. принципи об’єктив¬ 
ної класифікації наук, а також 
дав заг. визначення діалектики як 
науки, довів, що закони її — це 
об’єктивні закони матеріального 
світу і процесу пізнання його лю¬ 
диною. Разом з тим Ф. Енгельс 
розкрив методологічне значення 
законів діалектики, показав, що 
знання їх дає змогу розв’язувати 
найскладніші проблеми природо¬ 
знавства. Він висунув ряд ідей, що 
визначили наперед дальший роз¬ 
виток багатьох галузей науки. В 
<Д. п.> Ф. Енгельс розкрив роль 
матеріальної діяльності, праці й 
виготовлення знарядь праці у фор¬ 
муванні людини як сусп. істоти, 
довів, що сусп. діяльність людей, 
виникнення мови як матеріальної 
оболонки думки — вирішальні 
фактори прогресу людства та його 
влади над природою. Ф. Енгельс 
дав глибокий аналіз діалектики 
процесу пізнання, переконливо 
довів, що матеріалістична діалек¬ 
тика становить єдино наук, метод 
пізнання. чД. п.» і в наш час є най¬ 
ціннішою зброєю в боротьбі за 
торжество марксистсько-ленінсь¬ 
кого світогляду, проти всіляких 
форм агностицизму, ідеалізму та 
метафізики в науці. Після смерті 
Ф. Енгельса рукопис чД. п.» по¬ 
трапив до рук опортуністичних 
лідерів нім. соціал-демократії 
й довгий час залишався невідо¬ 
мим. чД. п.» вперше повністю 
опубліковано лише 1925 в СРСР 
за фотокопією рукопису. На Укра¬ 
їні чД. п.» вперше було надруко¬ 
вано укр. мовою 1932 у Харкові; 
перевидання здійснено 1949, 1953, 
1977. 
Видання: Енгельс Ф. Діалектика при¬ 
роди. К., 1977. 

ДІАЛЕКТЙЧНА ЛбГІКА —нау¬ 
ка про загальні закони і форми 
руху мислення, які становлять ос¬ 
нову пізнання внутрішньо супе¬ 
речливої сутності предметів і явищ 
об’єктивного світу, діалектичного 
процесу їхнього розвитку, виник¬ 
нення і зникнення. В системі мар¬ 
ксистсько-ленінської філософії 
Д. л. збігається з діалектикою й 
пізнання теорією (див. Єдність 
діалектики, логіки і теорії піз¬ 
нання). Д. л. виходить з діалек¬ 
тичної концепції розвитку. Зако¬ 
ни діалектики є й законами Д. л. 
«Логіка,— писав В. І. Ленін,— є 
вчення не про зовнішні форми 
мислення, а про закони розвитку 
„всіх матеріальних, природних 
і духовних речей“ (Повне зібр. тв., 
т. 29, с. 80). У цьому головна від¬ 
мінність Д. л. від формальної ло¬ 
гіки, яка вивчає формальну струк¬ 
туру вже готового знання, абстра¬ 
гуючись від його розвитку. Як нау¬ 
ка Д. л. виникла порівняно недав¬ 
но. Першою спробою її побудови 
була чНаука логіки» Г.-В.-Ф. Ге- 
геля. Проте Гегель розробляв прин¬ 
ципи Д. л., виходячи з ідеалістич¬ 
ного ототожнення мислення і бут¬ 
тя. Істор. заслуга теор. розробки 
основ Д. л. як науки належить 
К. Марксу, Ф. Енгельсу і В. І. 
Леніну. Вони дали матеріалістич¬ 
ну критику ідеалістичної діалек¬ 

тики Гегеля, відкрили об’єктивну 
діалектику речей і на цій основі 
сформулювали осн. принципи діа¬ 
лектичної логіки. 
Літ. див. до ст. Діалектичний мате¬ 
ріалізм. В. І. Шинкарук. 

ДІАЛЕКТЙЧНИЙ МАТЕРІА¬ 
ЛАМ — філософське вчення марк¬ 
сизму, яке дає матеріалістичне 
пояснення світу, способів його 
пізнання й перетворення на основі 
розкриття загальних діалектичних 
законів його розвитку; науковий 
світогляд і революційний метод 
перебудови світу в інтересах тру¬ 
дящих мас. Д. м. виник у 40-х рр. 
19 ст. як світогляд послідовно ре¬ 
волюційного класу — пролетаріа¬ 
ту, що вийшов на арену самостійної 
боротьби. Потреба створення фі¬ 
лософії, яка б стала духовною 
зброєю для революц. перебудови 
світу, привела до принципово но¬ 
вого філос. осмислення дійсності. 
Творці наук, ідеології пролетаріа¬ 
ту К. Маркс і Ф. Енгельс, критич¬ 
но переробивши філос. спадщину 
минулого, подолавши ідеалізм ді¬ 
алектики Г.-В.-Ф. Гегеля та мета- 
фізичність, споглядальність ма¬ 
теріалізму Л. Фейербаха і уза¬ 
гальнивши досвід сусп. розвитку, 
особливо революц. боротьби робітн. 
класу, здійснили революц. перево¬ 
рот у філософії й створили якіс¬ 
но нову філософію — діалектичний 
та історичний матеріалізм. 
Творчо розвинена В. І. Леніним, 
ця філософія є одною з складових 
частин марксизму-ленінізму. В 
розв’язанні основного питання фі¬ 
лософії — про відношення мислен¬ 
ня до буття, свідомості до мате¬ 
рії — Д. м. принципово відрізня¬ 
ється від усіх попередніх філос. 
систем насамперед тим, що в своє¬ 
му поясненні природи світу, місця 
в ньому людини та її відношення 
до світу він виходить із встановлен¬ 
ня суспільно-істор., матеріально- 
практичної зумовленості духовно¬ 
го світу людини, її свідомості та 
її відношень до об’єктивної дійс¬ 
ності. 
Спираючись на досягнення науки, 
Д. м. обгрунтовує матеріальність 
об’єктивного світу, стверджуючи, 
що в ньому не існує нічого, крім 
матерії, яка перебуває у вічному 
русі. Осн. всезаг. формами існу¬ 
вання матерії, які перебувають у 
нерозривній єдності з нею та між 
собою, є рух, простір і час. Якщо 
матеріалісти до К. Маркса роз¬ 
глядали свідомість тільки як влас¬ 
тивість матерії і як відображен¬ 
ня світу, то Д. м., не заперечуючи 
природного фундаменту виникнен¬ 
ня свідомості, розглядає її як про¬ 
дукт сусп. розвитку. Можливість 
виникнення свідомості закладена 
в самій матерії, у властивості ві¬ 
дображення (див. Відображення 
теорія). Але поява свідомості й. 
зокрема, мислення стала можли¬ 
вою з виникненням праці, яка ста¬ 
ла основою існування і розвитку 
людини. Матеріальна перетворюю¬ 
ча діяльність, суспільна практика 
становлять основу формування і 
розвитку мислення, людської сві¬ 
домості взагалі. Д. м. розглядає 
свідомість не як пасивне відобра¬ 
ження дійсності, а як засіб актив¬ 
ної дії на світ, засіб перетворення 
його. Діалектико-матеріалістичне 

розв’язання осн. питання філосо¬ 
фії спирається на принцип роз¬ 
витку, на встановлення заг. за¬ 
конів руху і розвитку об’єктивного 
світу, природи, суспільства і са¬ 
мого мислення. Осн. законами ма¬ 
теріалістичної діалектики є: за¬ 
кон єдності і боротьби проти¬ 
лежностей, який розкриває дже¬ 
рело руху і розвитку, показує, що 
таким джерелом є внутр. супереч¬ 
ність предметів і явищ; закон пе¬ 
реходу кількісних змін у якісні, 
який показує, що всякий розвиток 
здійснюється як процес поступово¬ 
го нагромадження кількісних змін, 
які на певному етапі, порушуючи 
міру предмета, неминуче приво¬ 
дять до змін якісних; заперечення 
заперечення закон, що розкриває 
заг. тенденцію розвитку, його на¬ 
прям, розкриває зв’язок між по¬ 
передніми й наступними ступенями 
розвитку, між новим і старим. 
Важливі закономірності й системи 
всезагальних зв’язків виявляються 
в категоріях: одиничного, особли¬ 
вого і загального, причинності, 
необхідності і випадковості, сут¬ 
ності і явища, змісту і форми, 
можливості і дійсності та ін. Ма¬ 
теріалістична діалектика становить 
методологічну основу пізнання 
теорії Д. м. Предметом марксист¬ 
ської теорії пізнання є пізнавальне 
відношення суб’єкта до об’єкта в 
його опосередкованості практич¬ 
ними відношеннями і цілями. 
Практика виступає тут як основа 
пізнання і критерій істини. Тео¬ 
рія пізнання Д. м. визнає не лише 
практичну зумовленість пізнаваль¬ 
ної діяльності суб’єкта, а й об’єк¬ 
тивну зумовленість самої практики, 
її залежність від законів об’єкта, 
від об’єктивних законів розвитку 
природи і суспільства, без знання 
яких людина не може успішно 
здійснювати свою практично-пе- 
ретворюючу діяльність. Марксист¬ 
ська теорія пізнання є діалектич¬ 
ною теорією, вона розкриває сис¬ 
тему діалектичних відношень 
суб’єкта до об’єкта, в якій історич¬ 
но і логічно реалізується процес 
пізнання об’єктивної дійсності. Ло¬ 
гічні принципи пізнання об’єк¬ 
тивної діалектики природи, сус¬ 
пільства і мислення встановлює 
марксистська діалектична логіка, 
в якій пізнавальна діяльність роз¬ 
глядається з точки зору відношень 
між логічними формами і об’єк¬ 
тивним змістом мислення. Тому 
в центрі її уваги є логічний (кате¬ 
горіальний) склад мислення, який 
забезпечує пізнання об’єктивної 
істини (див. Категорії). Доводя¬ 
чи до свідомості категоріальний 
склад мислення, розкриваючи 
діалектику форм мислення і 
форм буття, діалектична логіка 
не тільки відображує діалектику 
розвитку і діалектику пізнання, 
а й дає метод логічного аналізу 
дійсності. Марксистський діалек¬ 
тичний метод — це і є марксистсь¬ 
ка діалектична логіка в її прак¬ 
тичному застосуванні (див. Єд¬ 
ність діалектики, логіки і теорії 
пізнання). 
На відміну від домарксистського 
матеріалізму, який у поглядах на 
суспільство залишався на пози¬ 
ціях ідеалізму, марксизм поширив 
матеріалізм і діалектику на явища 
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Діана з Ефеса. 
Мармурова копія 
1 ст. н. е. Музей в 
Ефесі. 

Діаметр: 1 — еліпса; 
2 — гіперболи; 3 —па¬ 
раболи. 

суспільного життя, створив істо¬ 
ричний матеріалізм як філос- вчен¬ 
ня про суспільство. Матеріалістич¬ 
не розуміння історії є невід'ємною, 
органічною частиною філософії 
марксизму. Відкриття матеріаліс¬ 
тичного розуміння історії дало 
змогу до кінця послідовно розв’я¬ 
зати осн. питання філософії в усіх 
аспектах, розкрити суть практики 
та її роль у пізнанні, суть самого 
процесу пізнання як відношення 
людини до дійсності на основі 
сусп.-виробничої практичної ді¬ 
яльності, зрозуміти саму суть лю¬ 
дини та її свідомості, суть і харак¬ 
тер суспільних відносин, роль сві¬ 
домої діяльності людини в житті 
суспільства. Створення істор. ма¬ 
теріалізму зумовило виникнення 
цілісного філос. вчення, яке дає 
наук, розв’язання питання про за¬ 
кономірності розвитку природи, 
суспільства і людського мислення і 
становить філос. основу наукового 
комунізму. Д. м. є методологіч¬ 
ною основою наук, пізнання і ре¬ 
во люц.-перетворюючої практики. 
Він має творчий характер і воро¬ 
жий усякому догматизмові і ме¬ 
тафізиці. Д. м. розвивається на 
основі узагальнення досягнень 
природознавства і суспільних наук, 
узагальнення практики революц. 
боротьби і будівництва безкласово¬ 
го, комуністичного суспільства. 
Виражаючи корінні інтереси про¬ 
летаріату, справи комунізму, Д. м. 
є виявом пролетарської партій¬ 
ності філософії, теор. зброєю ро- 
бітн. класу, комуністичних партій 
у боротьбі за знищення експлуата¬ 
ції людини людиною, за ліквіда¬ 
цію класово антагоністичного сус¬ 
пільства, за побудову комунізму. 
Д. м. розвивається в запеклій, не¬ 
примиренній боротьбі проти бурж. 
філософії, реформізму і ревізіо¬ 
нізму. Даючи ключ до розуміння 
природи, суспільства і мислення, 
Д. м. озброює комуністичні і ро- 
бітн. партії знанням шляхів і ме¬ 
тодів боротьби за революц. пере¬ 
будову суспільства. Особливо зрос¬ 
тає роль Д. м. в умовах будівницт¬ 
ва соціалізму і комунізму. КПРС, 
комуністичні і робітн. партії країн 
соціалістичної співдружності, спи¬ 
раючись на знання матеріалістич¬ 
ної діалектики, успішно керують 
соціалістичним і комуністичним 
будівництвом. 
Літ.: Маркс К. і Енгельс Ф. Твори: 
т. 1. Маркс К. До критики гегелівської 
філософії права; т. 3. Маркс К. і 
Енгельс Ф. Німецька ідеологія.— 
Маркс К. Тези про Фейєрбаха; т. 13. 
Маркс К. До критики політичної еко¬ 
номії; т. 20. Енгельс Ф. Анти-Дюрінг. 
— Діалектика природи; т. 21. Енгельс 
Ф: Людвіг Фейєрбах і кінець класич¬ 
ної німецької філософії; т. 23. Маркс 
К. Капітал, т. 1; Ленін В. І. Повне 
зібрання творів: т. 18. Матеріалізм і 
емпіріокритицизм; т. 23. Історична 
доля вчення Карла Маркса.— Три 
джерела і три складові частини марк¬ 
сизму; т. 26. Карл Маркс; т. 29. Філо¬ 
софські зошити; т. 45. Про значення 
войовничого матеріалізму; Войтко 
В. І. Діалектико-матеріалістична фі¬ 
лософія. К., 1972; Копнин П. В. Диа- 
лектика как логика и теория позна- 
ния. М., 1973; Копнин П. В. Диалек- 
тика, логика, наука. М., 1973; Диа- 
лектический и исторический материа- 
лизм — философская основа комму- 
нистического мировоззрения. К., 1977; 
Марксистско-ленинская философия. 
Диалектический материализм. М., 

1977; Основи марксистско-ленинской 
философии. М., 1977; Булатов М. А. 
Деятельность и структура философ- 
ского знання. К., 1976; Иванов В. П. 
Человеческая деятельность — позна- 
ние — искусство. К., 1977; Яценко 
А. И. Целеполагание и идеальї. К., 
1977; Человек и мир человека. К., 
1977; Социально-исторические и ми- 
ровоззренческие аспекти философ- 
ских категорий. К., 1978; Федосеев 
П. Н. Диалектика современной зпохи. 
М., 1978; Воскресенский А. К. Диа¬ 
лектический материализм. Указатель 
литератури, в. 1—2. М., 1976—77. 

В. І. Шинкарук. 

ДІАЛЕКТОЛОГІЯ (від діалект і 
грец. Хоуос — вчення) — розділ 
мовознавства, що вивчає різновиди 
загальнонар. мови — діалекти (го¬ 
вори) й відбиття в ній (зокрема в 
її літ. формі) рис цих різнови¬ 
дів. Д. перебуває в тісному зв’яз¬ 
ку з заг. мовознавством, історією 
мови, фольклористикою й етногра¬ 
фією. Розрізняють історичну Д., 
що досліджує істор. розвиток го¬ 
ворів і зв’язки між ними й літ. 
мовою; описову — сучасний стан 
говорів і зв’язки між літ. мовою 
й говорами; перспективну, що ви¬ 
вчає майбутнє говорів і взаємодію 
між літ. мовою й говорами, та лін¬ 
гвістичну географію. Укр. Д. роз¬ 
вивається з серед. 19 ст. Значних 
успіхів досягла вона завдяки пра¬ 
цям дореволюц. і рад. учених — 
О. О. Потебні, К. П. Михальчука, 
Ю. Ф. Карського, А. Ю. Кримсь¬ 
кого, П. О. Бузука, Б. О. Ларіна, 
О. Н. Синявського та ін. Укр. Д., 
особливо лінгвогеографія, розви¬ 
вається в тісному співробітництві 
укр. учених з рос., білорус, і мол¬ 
давськими. 
Літ.: Москаленко А. А. Нарис історії 
української діалектології. Одеса, 1962; 
Русская диалектология. М., 1972; 
Українська літературна мова в п 
взаємодії з територіальними діалек¬ 
тами. К., 1977. І. О. Варченко. 

ДІАЛІЗ (грец. біаХосле — розпад, 
відокремлення) — відокремлення 
від колоїдних розчинів і розчинів 
високомолекулярних сполук до¬ 
мішок низькомолекулярних сполук 
(електролітів і неелектролітів ) за до¬ 
помогою напівпроникних мембран. 
Через пори мембран вільно про¬ 
никають низькомолекулярні сполу¬ 
ки і не проникають колоїдні част¬ 
ки й молекули високомолекуляр¬ 
них сполук. Для проведення Д. 
використовують спеціальні при¬ 
строї, найпростішим з яких є 
пористий циліндр, знизу затягну¬ 
тий мембраною. В циліндр нали¬ 
вають розчин і вміщують його в 
розчинник (переважно воду), який 
часто змінюється або безперервно 
циркулює. У випадку низькомоле¬ 
кулярних електролітів процес Д. 
може бути прискорений за допо¬ 
могою електродіалізу. Для цього 
використовується трикамерний 
діалізатор. У середню камеру на¬ 
ливають розчин, а в бічні, відо¬ 
кремлені мембранами,— розчин¬ 
ник. В бічні камери вставляють і 
електроди, до яких підключається 
джерело постійного електр. струму. 
Застосовують Д. у пром-сті для 
очищування різних речовин (же¬ 
латини, лікар, речовин тощо). 

О. Д. Куриленко. 

ДІАЛбГ (грец. біаХоуое — роз¬ 
мова, бесіда) — обмін думками 
між двома або кількома особами. 

Д. в епічних творах (романах, 
повістях, поемах) — засіб глиб¬ 
шого розкриття персонажів і роз¬ 
гортання сюжету; в драм, творах, 
виставах, кіномистецтві — основ¬ 
ний засіб драм, дії і створення 
образів. Д. відомий і як самостій¬ 
ний літ.-публіцистич. жанр (філос. 
діалоги Платона, Д. Дідро, Г. 
Сковороди, віршований діалог О. 
Пушкіна). В укр. л-рі Д. як поч. 
форма драми поширився в 17—18 
ст. (діалоги П. Беринди, І. Вол- 
ковича, І. Некраіиевича та ін.). 
ДІАМ АГНЕТЙЗМ (від діа... і 
магнетизм) — один з видів магне¬ 
тизму, який проявляється в на¬ 
магнічуванні речовини назустріч 
напрямові діючого на неї зовніш¬ 
нього поля. Д. властивий усім ре¬ 
човинам, проте визначає поведінку 
речовин у магнітному полі лише 
при відсутності парамагнетизму — 
сильнішої магнітної властивості, 
яка супроводиться в певних умо¬ 
вах спонтанним магнітним упоряд¬ 
куванням (феромагнетизм, анти- 
феромагнетизм тощо). Речовина, 
для якої Д. є осн. магнітним яви¬ 
щем, наз. діамагнетиком. Намагні- 

—► 
ченість І більшості діамагнетиків 
лінійно залежить від напруженос¬ 

ті Н магнітного поля: І = %Н, 
де % — магнітна сприйнятливість. 
Для ізотропних (див. Ізотропія) 
діамагнетиків % — від’ємна без¬ 
розмірна величина, що дорівнює за 
нормальних умов бл. 10~в для твер¬ 
дих тіл та рідин і 10“9—10“10— 
для газів; практично не залежить 
від т-ри. Проявом Д. є виштовху¬ 
вання діамагнетика з неоднорідно¬ 
го магнітного поля в бік зменшен¬ 
ня його напруженості. Причиною 
Д. є виникнення додаткового коло¬ 
вого руху електронів в електронній 
оболонці кожного атома речовини 
при внесенні її в магнітне поле. 

. В. В. Єременко. 
ДІАМАНТ (нім. О і атаці) — 
прозорий, штучно огранований ал¬ 
маз. Те саме, що й брильянт. 
ДІАМЕТР (грец. біаретрое — 
поперечник кола) — 1") Д. кола — 
відрізок, що сполучає дві точки ко¬ 
ла, проходячи через його центр, 
а також довжина цього відрізка. 
Всі Д. кола рівні між собою (їхня 
довжина дорівнює двом радіусам). 
2) Д. конічного перерізу — геомет¬ 
ричне місце середин його пара¬ 
лельних хорд. Усі Д. еліпса та гі¬ 
перболи проходять через їхні цент¬ 
ри, а Д. параболи паралельні до 
її осі (мал.). 3) Д. довільної замк¬ 
неної фігури — найбільша з від¬ 
далей між двома точками цієї 
фігури. В цьому розумінні Д., 
напр., еліпса дорівнює довжині 
його великої осі, Д. куба — довжи¬ 
ні його діагоналі. 
ДІАМОНІЙФОСФАТ, діамо¬ 
фос — концентроване фосфорно- 
азотне мінеральне добриво. Міс¬ 
тить 21% азоту й до 53% фосфору 
(Р2О5). Розчинний у воді, добре 
засвоюється рослинами, високо¬ 
ефективний для всіх с.-г. культур. 
Одержують Д. нейтралізацією фос¬ 
форної кислоти з апатитового кон¬ 
центрату аміаком. 
ДІАНА (лат. Оіапа) — у римській 
міфології богиня Місяця й полю¬ 
вання. Її ототожнювали з грец. 
богинею Артемідою. 
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ДІАПАЗОН [від грец. біа яааагу 
(хорвату), букв.— через усі (стру¬ 
ни)] — звуковий обсяг співацького 
голосу, муз. інструмента, муз. 
системи, звукоряду, мелодії тощо. 
Визначається інтервалом між най¬ 
вищим і найнижчим звуками. Пе¬ 
реносно — обсяг інтересів, знань 
тощо. 
ДІАПАЗОННА АНТОНА— анте¬ 
на, що її основні електричні пара¬ 
метри (діаграма напрямленості, 
вхідний опір тощо) залишаються 
практично сталими в широкому 
діапазоні частот. Така властивість 
Д. а. (мал.) зумовлюється певним 
вибором схем і конструктивних 
розмірів (напр., сталість діаграми 
напрямленості — невеликими лі¬ 
нійними розмірами або великим 
діаметром збуджувача електро- 
магн. коливань). Як діапазонні 
застосовують ромбічні, рупорні, 
спіральні, біжучої хвилі антени, 
диполі Надененка та ін. Д. а. ви¬ 
користовують гол. чин. для радіо¬ 
зв’язку й радіомовлення. 

Б. І. Курилін. 

ДІАПАУЗА (грец. біаяаиоіє — 
перерва, зупинка) — період від¬ 
носного спокою у розвитку тварин, 
що характеризується припинен¬ 
ням росту й формотворних проце¬ 
сів та різким зниженням загально¬ 
го обміну речовин. Д. є пристосу¬ 
ванням до переживання періодів з 
несприятливими умовами існу¬ 
вання, що виникло в процесі ево¬ 
люції. Початок Д. значною мірою 
визначається фотоперіодичними 
явищами, відсутністю їжі тощо. 
Відповідно фази життєвого циклу, 
на якій відбувається Д., розрізня¬ 
ють ембріональну Д. (на 
стадії яйця, напр. у коловерток, 
сарани, гризунів та ін.), личин¬ 
кову Д. (у комах, що зимують 
на стадії гусениці), лялечко- 
в у Д. (у комах, що зимують на 
стадії лялечки) імагінальну 
Д. (у дорослих комах, у яких під 
час підготовки до зимівлі припи¬ 
няється розвиток статевих продук¬ 
тів). 
Штучна регуляція строків настання 
Д. має практичне значення, напр. 
у шовківництві. 
ДІАПІРЙЗМ (від грец. біаяєірсо 
— протикаю) — процес видавлю¬ 
вання пластичних осадочних гір¬ 
ських порід (солей, гіпсу, глин то¬ 
що) у товщі твердіших порід, які 
лежать над ними. Відбувається 
від діяння напруги, що розвива¬ 
ється в земній корі. Внаслідок Д. 
утворюються діапірові структури 
(діапірові складки). З районами 
поширення їх пов’язані родовища 
нафти й газу. На Україні діапірові 
структури є в Донбасі, Дніпров¬ 
сько-Донецькій западині, Перед- 
карпатському прогині, на Керчен¬ 
ському півострові. 
ДІАПОЗИТЙВ (від діа... і лат. 
розШуііз — позитивний) — фото- 
графічне кольорове або чорно-біле 
позитивне зображення на прозорій 
основі (склі, плівці тощо). Д. роз¬ 
глядають на просвіт або проецію¬ 
ють (за допомогою діаскопів, епіді¬ 
аскопів та ін.) на екран. Інша наз¬ 
ва Д.— слайд. Д. використовують 
з демонстраційною метою. 
діарЄя (від грец. біаррєсо — ви¬ 
тікаю) — те саме, що й пронос. 

ДГАС (Біаг) Хосе (З.У 1895, Севі- 
лья — 20.III 1942, Тбілісі) — діяч 
іспанського й міжнар. рооітн. ру¬ 
ху. Член Компартії Іспанії 
(КПІ) з 1926. Н. в сім’ї робітника. 
З 1932 — генеральний секретар 
КПІ. Під його керівництвом КПІ 
виступила ініціатором об’єднання 
лівих партій в антифашист. Нар. 
фронт, що переміг на виборах 
у кортеси 1936. З 1935 — член 
ВККІ. Один з керівників нац.-ре- 
волюц. війни ісп. народу 1936—39 
проти фашист, заколотників та іта- 
ло-нім. інтервентів. З 193$ жив 
і працював в СРСР. 
ДІАС ДЕ МЕНДбСА (Оіаг сіє 
Мепбога) Фернандо (7.VII 1862, 
Мурсія — 20.Х 1930, Віго) — іс¬ 
панський актор і театральний діяч. 
Творчу діяльність почав 1895 в тру¬ 
пі «Театро Еспаньйоль», якою ке¬ 
рувала М. Герреро. Разом з нею 
1896 Д. де М. створив трупу «Гер¬ 
реро — Мендоса». Після смерті 
Герреро 1929 Д. де М. організував 
у Буенос-Айресі «Театро Серван- 
тес» (тепер — Нац. театр комедії). 
Провідне місце в репертуарі теат¬ 
рів, якими керував Д. де М., нале¬ 
жало творам класичної та сучас. 
ісп. драматургії. 
ДІАСКдП (від грец. біаохояєсо — 
уважно розглядаю), діапроектор — 
оптичний прилад для діаскопічної 
проекції (в прохідному світлі) на 
екран збільшених зображень про¬ 
зорих оригіналів (діапозитивів, 
діафільмів тощо). Д. застосовують 
під час лекцій для демонстрування 
креслень або малюнків, для вив¬ 
чення мініатюрних фотокопій то¬ 
що. Див. також Кінопроекційний 
апарат, Проекційний апарат. 
ДІАСПОР (від грец. біааяора — 
розсіяння) — мінерал класу окси¬ 
дів і гідрооксидів. АЮОН. Синго- 
нія ромбічна. Густ. 3,36—3,5. Твер¬ 
дість 6,5—7,25. Колір білий, жов¬ 
тувато-бурий, світло-фіолетовий. 
Блиск скляний. В СРСР Д. є на 
Уралі, в Узбекистані. Руда алюмі¬ 
нію. 
ДІАСПОРА (грец. біааяора — 
розсіяння) — перебування значної 
частини народу (етнічної спільнос¬ 
ті ) поза межами країни його поход¬ 
ження. Д. утворювалися в резуль¬ 
таті насильницького виселення, заг¬ 
рози геноциду, діяння екон. і геогр. 
факторів. 
ДІАСПОРА (грец. біаояора — 
розсіяння) в біології — час¬ 
тина рослини, що відокремлюється 
від неї природно і служить для роз¬ 
множення (напр., спора, насінина, 
бульба, цибулина тощо). 
ДІАСТОЛА (грец. біаатоХтї — роз¬ 
ширення) — розслаблення муску¬ 
латури серця, що настає після її 
скорочення {систоли). Спочатку 
Д. охоплює передсердя, потім — 
шлуночки. У людини при частоті 
серцевих скорочень 75 на хвилину 
Д. передсердь триває бл. 0,7 сек, 
шлуночків — бл. 0,5 сек. 
діатЄз (грец. 6іадєаі£ — схиль¬ 
ність) — порушення реактивності 
організму людини і тварин, що ви¬ 
являється своєрідними реакціями 
на звичайні подразники, сприйнят¬ 
ливістю до деяких захворювань і 
становить сукупність природжених 
і набутих властивостей організму. 

Механізм розвитку Д. пов’язаний 
з вегетативною нервовою систе¬ 
мою і залозами внутр. секреції, а 
також з конституцією людини. 
Частіше на Д. хворіють діти. Найпо¬ 
ширенішими є ексудативно- 
катаральний Д., в основі 
якого лежить спадкова схильність 
організму до затяжних запальних 
процесів і розвитку алерг. реакцій 
(див. Алергія), до шкірних виси¬ 
пів, запальних захворювань шлун¬ 
ково-кишкового тракту тощо; л і - 
мфатико- гіпоплас- 
т и ч н и й Д., що пов’язаний зі 
зниженою адаптацією наднирко¬ 
вого хромафінного апарата до різ¬ 
них впливів навколишнього сере¬ 
довища; нервово-артричний 
Д., що характеризується порушен¬ 
ням обміну речовин — вуглевод¬ 
ного, ліпідного, пуринового; при 
цьому розвиваються схильність до 
захворювань суглобів, розлади тра¬ 
влення, підвищена нервова збудли¬ 
вість тощо. Окрему групу стано¬ 
влять діатези геморагічні. 
Літ.: Адо А. Д. Общая аллергология. 
М., 1970. 

діат£з геморагГчний — 
група природжених і набутих за- 
хворювань, основним проявом яких 
є схильність організму до повтор¬ 
них кровотеч і крововиливів, до¬ 
вільних або після незначних травм. 
Причини виникнення Д. г. різні: 
інтоксикації, інфекції, гормональ¬ 
ні порушення, порушення обміну 
речовин, фактори спадковості то¬ 
що. Виникнення Д. г. пов’язане з 
порушенням різних ланок системи 
зсідання крові, станом тромбоци- 
тарної системи і патологічним 
збільшенням проникності дрібних 
кровоносних судин тощо. Ліку¬ 
вання спрямоване на нормалі¬ 
зацію процесів зсідання крові, усу¬ 
нення підвищеної проникності і 
ламкості кровоносних судин тощо. 
Див. також Гемофілія, Гемолі¬ 
тична хвороба новонароджених, 
Пурпура тромбоцитопенічна. 
Цинга. О. А. П'ятак. 
ДІАТЕРМІЯ (від діа...[і грец. Оєрргі 
— тепло) — метод електролікуван¬ 
ня, що полягає в застосуванні змін¬ 
ного електричного струму високої 
частоти (1000—1650 кГц) і вели¬ 
кої сили (до ЗА) для прогрівання 
глибокозалеглих органів і тканин. 
При Д. посилюються лімфо- і кро¬ 
вообіг, обмін речовин, підвищуєть¬ 
ся фагоцитарна активність лім¬ 
фоцитів тощо. Застосовують при 
підгострих і хронічних запальних 
захворюваннях м’язів, нервів, суг¬ 
лобів, органів дихання, травлення, 
сечостатевих органів тощо. 

ДІАТ ЕР М О КОАГУЛЯ ЦІЯ (від 
діатермія й коагуляція) — ліку¬ 
вальний метод діяння на живі 
тканини теплом, що виникає в 
них при проходженні струму висо¬ 
кої частоти. Спосіб електрокоагу¬ 
ляції. 
ДІАТОМГт — пухка, землиста 
або злегка зцементована кремниста 
осадочна гірська порода. Склада¬ 
ється гол. чин. з мікроскопічних 
панцирів діатомових водоростей. 
Містить 70—98% розчинного крем¬ 
незему й домішки — глину, пі¬ 
сок, глауконіт тощо. Колір білий, 
жовтий, світло-сірий. Д. дуже по¬ 
ристий, має малу густину та висо- 

ДІАТОМІТ 

X. Діас. 

Ф. Діас де Мендоса. 

Діапазонна антена (ди¬ 
поль Надененка): 
1 — диполь; 
2 — симетрична лінія 
живлення. 

Діаскоп: 
1 — ліхтар; 
2 — проекційний об’єк- 
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ДІАТОМОВІ 
ВОДОРОСТІ 

Діатрема. 

Діафрагма ірисова фо¬ 
тографічна: 1 — рухо¬ 
ме кільце; 2 — плас¬ 
тинка (пелюстка); 3 — 
ведучий штифт; 4 — 
світлопропускний отвір. 

ку ізоляційну й адсорбційну здат¬ 
ність. Використовують у хім., 
нафт., харчовій, текст., фарм. 
пром-сті,при виготовленні тепло-та 
звукоізоляційних матеріалів тощо. 
ДІАТбМОВІ ВбДОРОСТІ (Ва- 
сіІІагіорЬуіа, син. Шаіотеае) — від- 
діл нижчих рослин. Понад 10 тис. 
сучас. і викопних видів. Мікроско¬ 
пічні одноклітинні, одиночні або 
колоніальні організми. Тіло Д. в. 
вкрите кремнеземним, складеним 
з двох половинок панциром. Ба¬ 
гато Д. в. можуть активно руха¬ 
тися. Д. в. властиві вегетативний 
поділ клітин, рідше — статевий 
процес. Д. в. дуже поширені на зем¬ 
ній кулі й пристосовані до різних 
умов існування. Відіграють значну 
роль в екосистемах морських пріс¬ 
них водойм. На Україні — бл. 500 
видів (крім морських). Трапля¬ 
ються й у грунті, на скелях та ін. 
Панцирі викопних Д. в. є осн. скла¬ 
довою частиною діатоміту. Іл. 
див. на окремому аркуші до статті 
Водорості, т. 2, між с. 352— 
353. 
ДІАТбНІКА (від грец. біатоуїход 
— перехідний від тону до тону) — 
послідовність, об’єднання або змі¬ 
шання звуків, що має тільки чисті, 
малі й великі інтервали та, як ви¬ 
няток, тритон; система, всі звуки 
якої можуть бути розташовані за 
чистими квінтами. Діатонічний лад 
не має ступенів, видозмінених 
альтерацією. Д. протиставляється 
хроматизмові. До Д. належать 
7-ступеневі лади мажору і мінору, 
натуральні й пентатонові лади. 
Діатонічна гама — послідовність 
осн. (невидозмінених альтерацією) 
ступенів ладу, в якому є 5 вели¬ 
ких і 2 малі секунди. Д. є осно¬ 
вою нар.-пісенної мелодики, знай¬ 
шла відбиття й у творчості ба¬ 
гатьох композиторів. 

Л. 3. Мазепа. 
ДІАТРЕМИ (від ірец. біатргща — 
отвір), трубки вибуху —вулканіч¬ 
ні жерла у формі вертикальних 
трубок, що розширюються вгору. 
Утворюються внаслідок прориву 
вулканічних газів. Д. виповнені 
уламками вулканічних та ін. гір¬ 
ських порід, іноді — алмазоносним 
кімберлітом. Широко відомі в Аф¬ 
риці (ПАР). В СРСР є в Якутії. 
ДІАТРЙМА (Оіаігута) — рід ви¬ 
мерлих птахів ряду Оіаігітае. Бу¬ 
ли великими (до 2 м заввишки) не- 
літаючими птахами з редуковани¬ 
ми крилами, з міцними ногами, 
відносно короткою шиєю, великою 
головою та міцним великим дзьо¬ 
бом. Мали спільні морфологічні 
риси з журавлеподібними. Викоп¬ 
ні рештки Д. відомі з еоценових 
відкладів Пн. Америки та Зх. 
Європи. 
ДІАТРбПОВ Петро Миколайович 
[21.XII 1859 (2.1 1860), м. Саранськ 
кол. Пензенської губ., тепер Мор- 
дов. АРСР—25.11 1934, Москва] — 
радянськ. гігієніст і мікробіолог, 
засл. діяч науки РРФСР (з 1928). 
Один з перших організаторів сан.- 
бактеріологічної справи на Україні 
і в Росії. В 1887 закінчив мед. ф-т 
Моск. ун-ту, після чого працював 
сан. лікарем на Херсонщині, з 1889 
в Одесі (1892—1907 — зав. Одес. 
бактеріологічною станцією), з 1910 
— професор Вищих жіночих кур¬ 

сів у Москві, потім 2-го Моск. мед. 
ін-ту. З 1920 очолював Сан.-гігіє¬ 
нічний ін-т при Держ. ін-ті народ¬ 
ного здоров’я, з 1928 — директор 
Держ. ін-ту експериментальної те¬ 
рапії та контролю сироваток і вак¬ 
цин. Праці присвячені вивченню 
холерного і холероподібного віб¬ 
ріонів, епідеміології чуми, питан¬ 
ням санітарії. 
діафГз (грец. біафостід — промі¬ 
жок, від біафбораї — росту поміж, 
вростаю) — середня частина (тіло) 
трубчастих кісток. Див. Кістка. 
діафГльм (від діа... і фільм)— 
короткометражний фільм, що скла¬ 
дається з позитивних (див. Діапо¬ 
зитив) зображень. Д. одержують 
на чорно-білих та кольорових кіно¬ 
плівках, а також на кіноплівках з 
використанням окремо негативно¬ 
го й позитивного процесів обробки. 
Різновид Д.— мікрофільм. Д. див¬ 
ляться через фільмоскоп або через 
діапроектор, проектуючи зобра¬ 
ження на екран. Д. використову¬ 
ють як посібники для навчально- 
шкільної, лекційної та пропаганди¬ 
стської роботи. В СРСР Д. випус¬ 
кає студія чДіафільм» (засн. 1930 
в Москві); в УРСР є цех діафіль¬ 
мів Київської студії хронікаль¬ 
но-документальних фільмів. 

діафрагма (грец. біафрауца — 
перегородка) — 1) В оптиці — 
елемент оптичної системи у вигля¬ 
ді перешкоди, яка обмежує попе¬ 
речний переріз світлових пучків. 
Д.— не лише екран з отвором, а й 
оправа лінз, призм тощо. Д. визна¬ 
чає апертуру, поле зору, глибину 
чітко зображуваного простору та 
особливості дифракційних явищ і 
дає змогу впливати на аберації оп¬ 
тичних систем. Розрізняють апер¬ 
турну та польову Д. Апертурна Д. 
визначає кутові розміри світлових 
пучків, що проходять крізь систе¬ 
му, а польова — розміри простору 
предметів, відображеного систе¬ 
мою. У різних приладах положен¬ 
ня цих Д. різне. Так, у телескопі 
апертурною Д. є оправа об’єктива, 
а польова розташована у фокаль¬ 
ній площині окуляра; у спектрогра¬ 
фі роль польової Д. відіграє вхід¬ 
на щілина, а апертурної — оправа 
об’єктива камери. 2) У техніці 
— перегородка у вигляді диска, 
пластинки або стінки, що їх вста¬ 
новлюють у машинах, приладах, 
апаратах, конструкціях або спору¬ 
дах; у деяких приладах наз. мем¬ 
браною. За допомогою Д. з отво¬ 
ром (дроселя) вимірюють витрату 
рідини, газу або пари, що проті¬ 
кають по трубопроводу, створю¬ 
ють перепад тиску в ньому. В про¬ 
сторових тонкостінних конструк¬ 
ціях Д., що являє собою суцільний 
або гратчастий елемент, підвищує 
їхню жорсткість. Д. (вертикальна 
стінка з бетону, залізобетону, ме¬ 
талу або деревини), що її встанов¬ 
люють усередині кам’яно-накидних 
і земляних гребель, захищає їх від 
проникання води. Д. (мал.) фото¬ 
апарата регулює розмір отвору, 
через який світло потрапляє на фо¬ 
топлівку. На Д. (кільцевій перего¬ 
родці) турбін закріплюють лопат¬ 
ки напрямного апарата. 
Літ.: Тудоровский А. И. Теория оп- 
тических приборов, ч.І. М.— Л., 1948; 
Шишловский А. А. Прикладная физи- 
ческая оптика. М., 1961; Борн М., 

Вольф 3. Основьі оптики. Пер. с 
англ. М., 1970. М. Я. Горбань 

(оптика). 
ДІАФРАГМА в анатомії — 
назва деяких м’язових утворів, 
що обмежовують певні порожнини 
тіла (напр., Д. рота, Д. таза, сечо¬ 
статева Д., грудочеревна перепона). 
ДІАХРОЙГя (від діа... і грец. 
Хроуос — час) — аспект лінгвісти¬ 
чного дослідження мовних елемен¬ 
тів і явищ як частин мовної систе¬ 
ми або вивчення еволюції всієї 
мовної системи в історичному роз¬ 
витку. Рад. мовознавство, спира¬ 
ючись на принцип історизму, роз¬ 
різняє Д. і синхронію, але не роз¬ 
риває їх, бо в мові діють дві про¬ 
тилежні тенденції — статика й ди¬ 
наміка, боротьба яких і визначає її 
розвиток. С. В. Семчинський. 
ДІБ Мухаммед (н. 21.VII 1920, 
Тлемсен, Алжір) — алжірський 
письменник. Пише франц. мовою. 
Почав друкуватися з 1946. В реа¬ 
лістичній трилогії ч Алжір» (рома¬ 
ни ч Великий будинок», 1952; чііо- 
жежа», 1954; ч Ремесло ткача», 
1957) змалював широку карти¬ 
ну алжір. життя, показав боротьбу 
пролетаріату Алжіру. Автор ро¬ 
манів ч Африканське літо» (1959), 
чХто пам’ятає про море» (1962), 
циклу новел чТалісман» (1966), 
кількох збірок поезій. 
Те.: Рос. перек л.— Большой дом. 
— Пожар. М., 1956; Ремесло ткача. 
М., 1959; Африканское лето. М., 1962. 

В. К. Кухалашвілі. 
ДІБРбВА Іван (літ. псевд. Гордо¬ 
го Гаврила Васильовича; 1881, с. 
Добринівці, тепер Заставнівського 
р-ну Чернів. обл.— 6. VI 1917, Ві¬ 
день) — український письменник і 
публіцист. Почав друкуватися 
1903. Змалював тяжке життя 
буковинських селян в умовах ка¬ 
піталізму (оповідання чМарта», 
чЩастя», вірш чВ мужицькій ха¬ 
ті»), показав наростання протесту 
проти соціального і нац. гноблення 
(оповідання чЗа землю»), відгук¬ 
нувся на революц. події 1905—07 в 
Росії. Автор кількох статей про 
Т. Шевченка. 
Те.: За землю.— Щастя. В кн.: Анто¬ 
логія українського оповідання, т. 2. 
К., 1960. 
ДІБРОВА Олексій Тимофійович 
[12(25). II 1904, с. Тупичів, тепер 
Городнянського р-ну Черніг. обл.— 
21.1 1973, Київ] — український 
рад. географ, доктор географіч¬ 
них наук (з 1959). В 1927 закінчив 
Київ, кооперативний ін-т. Викла¬ 
дав екон. географію СРСР і УРСР 
у школах і вузах Києва. В 1944— 
47 — директор Н.-д. ін-ту геогра¬ 
фії при Київ, ун-ті. З 1959 — зав. 
кафедрою екон. географії Київ, 
ун-ту. Автор наук, праць з питань 
екон. географії України, зокрема 
підручника з географії УРСР для 
серед, школи. 
ДІБРОВА — ліс переважно на ро¬ 
дючих чорноземах, опідзолених 
темно-сірих та сірих грунтах, у 
якому переважає дуб із супутніми 
породами — ясеном гостролистим, 
кленом, липою, грабом, берестом, 
в’язом та ін. здебільшого ши¬ 
роколистяними деревами. В під¬ 
ліску — ліщина, бруслина та ін. У 
трав’яному покриві — медунка лі¬ 
карська, осока волосиста, зіроч¬ 
ник, копитняк європейський, кон¬ 
валія, маренка запашна та ін. За 
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характером зволоження грунту Д. 
поділяють на дуже сухі, сухі, сві¬ 
жі, вологі і мокрі. Пошир. Д. в 
Європі, Азії, Пн. Америці; в СРСР 
— в Європ. частині і на Далекому 
Сході. Д. дають цінну деревину і 
мають велике водоохоронне, водо- 
регулююче та грунтозахисне зна¬ 
чення. З природних Д. найцінні¬ 
шими є Д. лісостепової зони, а та¬ 
кож Чорний ліс у Кіровоградській 
обл., а з штучно розведених — Ве- 
ликоанадольський лісовий масив. 

С. А. Генсірук. 

ДІБРбВА — селище міського ти¬ 
пу Олевського р-ну Житомир, обл. 
УРСР. Залізнична ст. Діброва- 
Олевська. 1,3 тис. ж. (1978). Ще¬ 
беневий з-д. Середня школа; 2 мед. 
пункти; клуб, 3 б-ки. Виникла на¬ 
прикінці 19 ст. 
ДІБРдВНИК, дібрівник (ЕтЬе- 
гіга аигеоіа) — співочий птах ро¬ 
дини вівсянкових ряду горобцепо¬ 
дібних. Довж. тіла 13,5—17 см, ма¬ 
са до 29 г. Заг. колір оперення сі¬ 
ро-бурий, на грудях темно-корич¬ 
нева поперечна смуга, у самок гру¬ 
ди і черевце жовті. Поширений від 
Фінляндії до Тихого ок. На тери¬ 
торії УРСР (бас. Десни і Се¬ 
ред. Дніпро) Д. з’явився в 30-х рр. 
20 ст. Перелітний птах, зимує у 
Пд.-Сх. Азії. Живе в долинах рі¬ 
чок, порослих вербами і верболо¬ 
зом. Кладку з 4—5 яєць на землі (в 
червні) насиджує 13 днів. Живить¬ 
ся Д. комахами і насінням. 
ДІВА — екваторіальне і зодіака¬ 
льне сузір’я (див. Зодіак). Найяс¬ 
кравіша зоря Д.— Спіка (1,0 візу¬ 
альної зоряної величини). В сузір’ї 
Д. міститься точка осіннього рівно¬ 
дення. Внаслідок високої прозоро¬ 
сті космічного простору в її нап¬ 
рямі Д. особливо багата на позага¬ 
лактичні туманності. Краще спо¬ 
стерігається весною. 
«ДІ ВАРГАЙТ» («Оіе ЧУаЬгЬеіІ» — 
«Правда») — газета, орган Со¬ 
ціалістичної єдиної партії Захід¬ 
ного Берліна. Видається з 1955. 

«ДІ ВЄЛЬТКОММУНЕ» (<Віе 
^Уеккоїшпипе» — «Світова кому¬ 
на»)— газета, орган іноземного від¬ 
ділу Тимчасового Робітничо-Се¬ 
лянського уряду України та нім. 
групи комуністів (групи «Спар- 
так») КП(б)У. Виходила в листо¬ 
паді 1918 — серпні 1919, спочатку в 
Харкові, а потім у Києві [з червня 
1919 — під назвою «Фелькерфрай- 
гайт» («Свобода народів»)]. Газе¬ 
та закликала нім. солдатів окупа¬ 
ційної армії, кол. військовополо¬ 
нених і найбіднішу частину нім. 
колоністів до активної підтримки і 
захисту завоювань трудящих у Ро¬ 
сії і на Україні. Вийшло 23 но¬ 
мери «Ді В.» і 13 номерів «Фель- 
керфрайгайт». /. м. Кулінич. 

ДІ ВІТТОРЮ (Ві Уіиогіо) Джу- 
зеппе (11. VIII 1892, Черіньйола — 
З.ХІ 1957, Лекко) — діяч італій¬ 
ського та міжнар. профспілкового 
руху. В 1908—23 — член Соціаліс¬ 
тичної партії, з 1924 — Італ. ком¬ 
партії (ІКП). З 1930 — член ЦК і 
керівництва ІКП, в 1936—37, під 
час нац.-визвольної війни в Іспанії, 
— комісар інтернац. бригади. В 
1938—40 редагував (у Парижі) 
італ. антифашист, газ. «Воче дельї 
італьяні» («Голос італійців»). У 

і940—45 — учасник Руху Опору. 
Один із засновників, а з 1947 — 
генеральний секретар Загальної 
італійської конфедерації праці. 
У 1949—57 — голова Всесвітньої 
федерації профспілок. 
дівбвич Семен (рр. н. і см. не¬ 
від.) — український письменник 
серед. 18 ст., перекладач Генераль¬ 
ної військової канцелярії в м. Глу- 
хові. В 1762 написав у формі діа- 
лога великий віршований твір «Раз- 
говор Великороссіи с Малорос- 
сіей», гол. метою якого було довес-, 
ти, що укр. козацька старшина 
заслуговує на високі права і чини, 
як і рос. дворянство. На основі ві¬ 
домих на той час істор. джерел — 
т. з. козацьких літописів і хронік 
— автор описує головні події істо¬ 
рії України від найдавніших ча¬ 
сів, докладно розповідає про нар.- 
визвольну війну серед. 17 ст., 
возз’єднання України з Росією 
1654. 
Літ.: Історія української літератури, 
т. 2. К., 1967. Ф. Я. Шолом. 

ДІГТЯРІ — селище МІСЬКОГО типу 
Срібнянського р-ну Чернігівської 
обл. УРСР, на р. Удай, при впадін¬ 
ні в неї р. Лисогору, за 40 км від 
залізничної ст. Прилуки. 2,2 тис. 
ж. (1978). Восьмирічна школа, про- 
фес.-тех. уч-ще; лікарня. Клуб, 
о-ка. Відомі з 1666. Д.— один з 
важливих осередків нар. килимар¬ 
ства, ткацтва і вишивання. Має 
давні (з 18 ст.) нар. традиції у 
виробництві килимів, плахтових 
і перебірних тканин. У 1897 від¬ 
крито навч.-ткацьку школу, яка 
сприяла розвиткові техніки худож. 
виробництва в Д. В перші роки 
Рад. влади майстри оо’єднались 

пром. артіль ім. 8 Березня. З 
0-х рр. 20 ст., крім широкого 

асортименту традиційних виробів, 
за картонами художників виго¬ 
товляються тематичні килими, в 
які майстри вносять свій колорит. 
У 50-х рр. нар. майстер С. Нечи- 
поренко урізноманітив побудову 
традиційного плахтового орнамен¬ 
ту, завдяки чому плахта набула 
застосування в сучас. побуті. В Д. 
діє фабрика худож. виробів ім. 
8 Березня, яка випускає плахтову 
тканину, рушники, скатерки, 
різні купони тощо. Вироби ф-ки 
експонувалися на ярмарках у Мар¬ 
селі (1959, 60-і рр.), на Всесвітніх 
виставках у Брюсселі (1958), Мон¬ 
реалі (1967), Токіо (1970). Серед 
майстрів — Г. Чміль, К. Федорен- 
ко, Г. Гармаш, В. Мелащенко, 
Г. Денисенко та ін. В Д. народився 
укр. мікробіолог, акад. АН УРСР 
В. Г. Дроботько. 
ДІД — 1) Персонаж слов’янської, 
зокрема української, міфології, 
бог—охоронець домівки, родонача¬ 
льник сім’ї. Д., як і домовика, час¬ 
тіше уявляли добрим богом, рід¬ 
ше — злим чортом, дідком, дідь¬ 
ком (звідси вираз «дідько б тебе 
взяв»). 2) Вирізьблене (з дерева 
чи каменю) у вигляді опудала чи 
стовпа забраження поганських бо¬ 
гів. Ця назва засвідчена в укр. 
фольклорі. 3) Старий чоловік; пре¬ 
док; батьків чи материн батько. 
ДіДЄн КО Микола Кирилович (н. 
1.VIII 1929, смт Кіровськ Красно- 
лиманського р-ну Донец. обл.) — 
український рад, вчений у галузі 

машинознавства, професор, док¬ 
тор тех. наук (з 1971). Після за¬ 
кінчення (1955) Харків, ін-ту ме¬ 
ханізації й електрифікації с. г. 
викладав в Охтирському техніку¬ 
мі механізації та електрифікації 
с. г. З 1957 працював в Укр. н.-д. 
ін-ті механізації й електрифікації 
с. г., 1961—70 в цьому ж ін-ті і в 
М-ві с. г. УРСР — старший наук, 
співробітник, з 1970 — завідую¬ 
чий кафедрою Укр. с.-г. академії. 
Наук, праці з експлуатації машин¬ 
но-тракторного парку і механізації 
с. г. Нагороджений орденом «Знак 
Пошани». Держ. премія УРСР, 
1978. С. О. Карпенко. 

діди К Тамара Софронівна (н. 
17.IX 1935, с. Ланівці, тепер смт, 
райцентр Терноп. обл.) — україн¬ 
ська рад. співачка (лірико-драма- 
тичне сопрано), нар. арт. УРСР (з 
1975). В 1960 закінчила Львів, 
консерваторію, відтоді — солістка 
Львів, театру опери та балету ім. 
Ів. Франка. Партії: Наталка («На¬ 
талка Полтавка» Лисенка), Окса¬ 
на («Запорожець за Дунаєм» Гу- 
лака-Артемовського), Мирослава 
(«Золотий обруч» Лятошинського), 
Галя («Назар Сто доля» Данькеви- 
ча), Тетяна («У неділю рано зілля 
копала» Кирейка), Іоланта, Та- 
тьяна («Іоланта», «Євгеній Онєгін» 
Чайковського) та ін. 

ДІДЙЦЬКИЙ Богдан Андрійович 
(літ. псевд. Богданко, Богдан Бу- 
дегріш, Шляхтиченко та ін.; 1.ІІ 
1825, м. Угнів, тепер Львів, обл.— 
19.1 1909, Львів) — український 
публіцист, громадсько-культурний 
діяч, видавець і письменник. На¬ 
лежав до «москвофільського» на¬ 
пряму (див. <Москвофіли>). Літ. 
діяльність почав 1848, опублікував 
свій переклад «Слова о полку Іго¬ 
ревім». Автор віршів, поем, перек¬ 
ладів і переробок повістей зарубіж¬ 
них письменників, статей і спога¬ 
дів про М. Шашкевича, Ю. Федь- 
ковича та ін. Худож. твори Д. 
(поеми «Конюший», «Буй-Тур Все¬ 
волод» та ін.), його нариси з істо¬ 
рії, брошури з питань мови кон¬ 
сервативні за змістом. Редагована 
Д. газета «Слово» мала реакційне 
спрямування, що відзначав М.Чер- 
нишевський у статті «Національна 
нетактовність». 

Ф. П. Погребенник. 

дідич — на Україні назва помі¬ 
щиків, які володіли великими ма¬ 
єтками, одержаними у 17—18 ст. за 
царськими грамотами або за геть¬ 
манськими універсалами. Д. ко¬ 
ристувалися правом спадкової 
власності. 
дідкбвський Валентин Яко¬ 
вич [н. 24.1 (6.II) 1914, с. Кодня, 
тепер Житомирського р-ну Жито¬ 
мир. обл.] — український рад. гео¬ 
лог, чл.-кор. АН УРСР (з 1973). 
Член КПРС з 1943. Після закінчен¬ 
ня Київ, ун-ту (1938) працює в Ін-ті 
геол. наук АН УРСР, 1971—77 — 
директор цього ін-ту. Осн. праці 
— в галузі стратиграфії неогено¬ 
вих, палеогенових і крейдових від¬ 
кладів, систематики та екології 
неогенових і сучасних фораміні¬ 
фер Азовського і Чорного морів, 
Атлантичного та Індійського океа¬ 
нів. Держ. премія УРСР, 1977. 

В. В. Пермяков. 

ДІДКОВСЬКИІ 

Т. С. Дідик. 

Дж. Ді Вітторіо. 

Дігтярі. 
Рушники ткані. 1967. 
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ДІДКОВСЬКИЙ 

Ш.-Л. Дідло. 

дідкбвський Леонід Іванович 
(н. 25.XI 1927, с. Недашки, тепер 
Малинського р-ну Житомир, обл.) 
— український рад. військовий 
диригент, засл. діяч мист. УРСР 
(з 1973); майор. Член КПРС з 1951. 
В 1951 закінчив Ін-т військ, дири¬ 
гентів у Москві; 1951—74 — ди¬ 
ригент у військ, навчальних зак¬ 
ладах (Васильків, Київ та ін.). З 
1976 — викладач Київ. муз. уч-ша 
ім. Р. М. Глісра. 

ДІДЛ<3 (Оісіеіоі) Шарль (Карл)- 
Луї [1767, Стокгольм — 7(19).ХІ 
1837, Київ] — французький балет¬ 
мейстер, артист балету, педагог. 
Навчався в Парижі. Танцював і 
ставив балети в Лондоні, Парижі. 
В 1801—31 (з перервою 1811—16) 
працював у Петербурзі, з 1804 ке¬ 
рував Петерб. театр, школою (уче¬ 
ниці — М. Данилова, А. Істоміна 
та ін.). Поставив понад 40 балетів, 
серед них на теми поем Пушкіна: 
«Кавказький бранець, або Тінь на¬ 
реченої* К. Кавоса (1823), «Руслан 
і Людмила, або Повалення Чор- 
номора — злого чарівника» Ф. 
Шольца (1824). Д. приділяв увагу 
драм, змістові балетних вистав, 
психологічній характеристиці обра¬ 
зів. У 1836 приїхав на лікування 
у Київ, де й помер. 

ДІДРб (Бісіегої) Дені (5.Х 1713, 
Лангр — 31. VII 1784, Париж) — 
французький філософ-матеріа- 
ліст, просвітитель, письменник, 
ідеолог революц. франц. буржуа¬ 
зії 18 ст. У 1749 за вільнодумство 
був ув’язнений. Після звільнення 
разом з Д’Аламбером приступив 
до видання «Енциклопедії...» (1751 
—80, див. Енциклопедисти). Щоб 
здобути кошти, продав Катерині II 
свою бібліотеку і рукописи (тепер 
зберігаються в ленінгр. б-ці ім. 
М, Є. Салтикова-Щедріна). В 1773 
відвідав Росію. Був почесним чле¬ 
ном Петерб. АН та Академії мис¬ 
тецтв. Д. належать численні фі- 
лос. твори, гол. з яких є «Думки 
про пояснення природи* (1754), 
«Розмова Д’Аламбера з Дідро» 
(1769), «Філософські принципи ма¬ 
терії та руху* (1770), «Елементи 
фізіології* (1774—80) та ін. У своїх 
філос. поглядах Д. пройшов шлях 
від деїзму до матеріалізму й ате¬ 
їзму. Першоосновою світу вважав 
єдину матеріальну субстанцію, яку 
механістично розглядав як сукуп¬ 
ність непроникних тіл, що мають 
протяжність, форму і перебувають 
у русі. Об’єктивними формами іс¬ 
нування матерії вважав простір і 
час. Залишившись у цілому в ме¬ 
жах метафізичного матеріалізму, 
Д., проте, висунув ряд діалектич¬ 
них ідей. Він відстоював думку 
про внутр. активність матерії, до¬ 
водив, що елементи матерії — не¬ 
подільні молекули — є якісно різ¬ 
норідними, такими, що мають 
внутр. діяльну силу і чуттєвість. 
Метафізично заперечуючи наяв¬ 
ність стрибків у природі, Д. водно¬ 
час відстоював цінні еволюційні 
ідеї про перехід неорганічної ма¬ 
терії в органічну, відкидав ме¬ 
тафізичні уявлення про незмінність 
органічних видів і висловив здогад 
про їхню мінливість. У теорії піз¬ 
нання стояв на позиціях^ матеріа¬ 
лістичного сенсуалізму. Йому на¬ 
лежить думка про органічний зв’я¬ 

зок чуттєвого досвіду і мислення 
як особливих ступенів пізнання. Д. 
гостро критикував дуалізм і агно¬ 
стицизм. Виходячи з ідеалістич¬ 
них позицій у поясненні сусп. жит¬ 
тя, вважав, що характер суспільст¬ 
ва залежить від законодавства і від 
форм правління, а тому вирішаль¬ 
ний фактор сусп. розвитку вбачав 
у свідомості видатних осіб. У пи¬ 
танні про походження суспільства і 
д-ви дотримувався теорії «суспіль¬ 
ного договору ». 
Був прихильником конституційної 
монархії й лише в останні роки 
свого життя схилявся до ідеї респ. 
форми правління. Д.— один з пер¬ 
ших теоретиків реалізму, він вба¬ 
чав суть мистецтва в худож. відоб¬ 
раженні дійсності, передусім сусп. 
життя, стверджував об’єктив¬ 
ність краси і прекрасного («Про 
драматичну поезію», 1771; «Пара¬ 
докс про актора», 1773; «Салони», 
1759, 1761—71, 1775, 1781, та ін.). 
В драматургії Д. запровадив нові 
жанри «серйозної комедії* та «мі¬ 
щанської драми» (п’єси «Позаш¬ 
любний син», 1757; «Батько роди¬ 
ни», 1758). У повісті «Черниця* 
(1760, вид. 1796) викривав релігій¬ 
не мракобісся; у романі «Жак-фа- 
таліст і його пан» (1773, вид. 1796) 
звичаям звироднілого феодально- 
аристократичного суспільства про¬ 
тиставив здоровий розум, людя¬ 
ність і життєрадісний гумор франц. 
народу. У філософській повісті- 
діалозі «Небіж Рамо* Д. показав 
хижацтво новонароджуваного сві¬ 
ту буржуазії. Велику увагу приді¬ 
лив питанням виховання й освіти: 
вимагав охоплення навчанням ді¬ 
тей усіх суспільних станів, запро¬ 
вадження держ., світських шкіл, 
обов’язкової і безплатної початко¬ 
вої освіти. Творчість Д. відіграла 
важливу роль в ідеологічній під¬ 
готовці французької буржуазної 
революції і справила великий 
вплив на дальший розвиток про¬ 
світительства і матеріалістичної 
філософії. 
Те.: Укр. перек л.— Вибрані тво¬ 
ри, т. 1—2. X., 1933; Думки про ма¬ 
лярство. К.—X., 1937; Черниця.— Не¬ 
біж Рамо. К., 1963; Парадокс про ак¬ 
тора. К., 1966; Рос. перек л.— Соб- 
рание сочинений, т. 1—10. М.— Л., 
1935—47; Избранньїе произведения. 
М.—Л., 1951; Избранньїе атеистичес- 
кие произведения. М., 1956. 
Літ.: Маркс К. і Енгельс Ф. Святе 
сімейство... К., 1958; Ленін В. І. 
Повне зібрання творів: т. 18. Мате¬ 
ріалізм і емпіріокритицизм; т 45. 
Про значення войовничого матеріаліз¬ 
му; Рублевська Л. В. Дені Дідро. 
К., 1963; Длугач Т. Б. Дени Дидро. 
М., 1975; История в Знциклопедии 
Дидро и Д'Аламбера. Пер. с франц. 
Л., 1978. Н. О. Модестова. 
ДІ&ДР (від грец. 6І£ — двічі і 
єора — грань), двогранник — прос¬ 
та форма в кристалографії, яка 
утворюється двома гранями, що 
перетинаються. В кристалах трап¬ 
ляється лише в комбінації з інши¬ 
ми формами. 
Діез (франц. діезе)—знак (#) під¬ 
вищення ноти на півтону. Див. Аль¬ 
терація. 
діелектрики (від діа... і англ. 
еіесігіс — електричний) — матері¬ 
али (речовини), що практично не 
пропускають електричний струм, 
їхній питомий електричний опір 
становить 107—10*° Ом м, діелект¬ 

рична проникність — 4—104. Роз¬ 
різняють Д. тверді (органічні, не¬ 
органічні), рідинні й газоподібні. 
До твердих органічних Д. належать 
целюлоза, каучук, смоли, бітуми, 
воски, парафін, деревина, папір, 
лаки, пластичні маси тощо. Та¬ 
кі Д. застосовують для ізоляції си¬ 
лових, контрольних і сигнальних 
кабелів, виготовлення конденсато¬ 
рів, котушок і прокладок, просо¬ 
чування ізоляції проводів і обмо¬ 
ток електроапаратури та ін. Най¬ 
поширенішими є тверді неорганіч¬ 
ні Д.: радіотехнічна кераміка 
(див. Керамічні матеріали), сег¬ 
нетоелектрики, п'єзоелектрики, 
електротехнічне скло і слюди, а 
також матеріали на їхній основі. З 
таких Д. виготовляють підпірні, 
прохідні й підвісні ізолятори, висо¬ 
кочастотні конденсатори, п’єзоеле- 
менти, балони і ніжки освітлюваль¬ 
них і електронних ламп, фасонні 
штамповані деталі електровакуум¬ 
них приладів тощо. До Д. належать 
і волокнисті матеріали (азбестове і 
скляне волокно), що їх використо¬ 
вують для ізоляції проводів, кабе¬ 
лів або електр. апаратури тощо. 
До найпоширеніших рідинних Д. 
належать масла мінеральні, яки¬ 
ми заповнюють силові трансфор¬ 
матори і масляні вимикачі високої 
напруги, просочують паперові кон¬ 
денсатори. Використовують і син¬ 
тетичні масла (совол, совтол, крем¬ 
ній- і фторорганічні рідини), що 
забезпечують негорючість апарату¬ 
ри. Газоподібними Д. є елегаз 
(шестифториста сірка), водень, іне¬ 
ртні гази, повітря та ін. Елегаз 
використовують у конденсаторах і 
кабелях; воднем заповнюють вели¬ 
кі турбогенератори, інертними га¬ 
зами — іонні прилади. Д. наз. і 
електроізоляційними матеріалами. 
Див. також Електрети. 

Т. В. Андрєєва. 
ДІЕЛЕКТРИЧНА ПРОНИК¬ 
НІСТЬ — 1) У фізиці — одна 
з основних характеристик діелект¬ 
рика', вказує, у скільки разів 
сила взаємодії між електр. заря¬ 
дами у вакуумі більша, ніж у да¬ 
ному середовищі. Д. п.— безроз¬ 
мірна величина, для однорідного 
діелектрика дорівнює відношенню 
напруженості електр. поля у ваку¬ 
умі до напруженості в однорідному 
нескінченному діелектрику при не¬ 
змінних значеннях і розміщенні 
вільних електр. зарядів, які ство¬ 
рюють поле. 2) Д. п. у біоло¬ 
гії — величина, що характеризує 
електр. властивості біол. об’єктів, 
їхню реакцію на електр. поле. 
Біол. об’єкти являють собою склад¬ 
ну гетерогенну структуру, тому 
доцільно оцінювати Д. п. як ткани¬ 
ни в цілому, так і окремих її утво¬ 
рів (клітин, їхніх мембран і цито¬ 
плазми). Найбільшу Д. п. мають 
мембрани клітин. Д. п. клітин і 
тканин залежить від поляризова- 
ності молекул, кількості їх в оди¬ 
ниці об’єму, температури та час¬ 
тоти зміни електричного поля. 
Зміни Д. п., очевидно, зумовлені 
великими органічними молекула¬ 
ми, що несуть зв’язані заряди. 
Б. Я. П’ятигорський (у біології). 

ДІЕЛЕКТРИЧНА СПРИЙНЯТ¬ 
ЛИВІСТЬ — величина, що харак¬ 
теризує здатність діелектрика по¬ 
ляризуватися в електричному по- 



лі. У Міжнародній системі оди¬ 
ниць (СІ) для ізотропного діелект¬ 
рика Д. с. є скалярною величиною 
и = Р /є0 Е, де Р — значення век¬ 
тора поляризації (див. Поляриза¬ 
ція діелектриків); є0 — електрична 
стала; Е — напруженість електр. 
поля. У СГС системі одиниць 
уі = Р/Е. З діелектричною проник¬ 
ністю є Д. с. пов’язана співвід¬ 
ношенням є = 1 + х у Міжнар. 
системі одиниць і є = 1 + 4ях в 
системі СГС. 
ДІЕЛЕКТРЙЧНИЙ НАГРҐВ — 
нагрів діелектриків у змінному 
електр. полі. Зумовлений теплом 
від протікання (під дією змінного 
електр. поля) електр. струму, що 
є сумою струму зміщення (вини¬ 
кає внаслідок поляризації діелект¬ 
риків) і струму провідності (викли¬ 
каного наявністю в діелектрику 
певної кількості вільних електрич¬ 
но заряджених частинок). Д. н. 
проводять у спец, установках стру¬ 
мом високої (0,3—300 МГц) або 
надвисокої (понад 300 МГц) часто¬ 
ти. Д. н. відзначається високою 
швидкістю і рівномірністю, легкіс¬ 
тю регулювання й автоматизації. 
Його застосовують для сушіння 
матеріалів (напр., керамічних), 
підвищення т-ри термореактивних 
пластмас (перед пресуванням), зва¬ 
рювання термопластів, одержуван¬ 
ня пінополістиролу тощо. 

ДІ ЕТИЛЕНГЛІКОЛЬ, дигліколь, 
0(СН2СН20Н)2—оліїста безбарвна 
рідина; густ. 1119,7 кг/м3 (15° С), 
1*ип 245° С, 1„л — 8° С. Д. змі¬ 
шується з водою, спиртом, ацето¬ 
ном. Одержують у результаті 
взаємодії етиленгліколю з ети¬ 
леноксидом. Застосовують як роз¬ 
чинник масел, нітроцелюлози і 
смол, як пластифікатор, компо¬ 
нент антифризів, як осушувач га¬ 
зів тощо. 

ДІЕТЙЛОВИЙ ЕФҐР, етиловий 
ефір, С2Н5—О—С2Н5 — найваж¬ 
ливіший представник простих ефі¬ 
рів; безбарвна, рухлива, летка рі¬ 
дина; ікип 34,48° С; іпл— 116,3° С; 
змішується з більшістю органіч¬ 
них речовин. Д. е.— вогненебез¬ 
печний; при зберіганні під дією 
кисню утворює вибухові перок- 
сиди. Сильний наркотик. Одер¬ 
жують його, діючи концентрованою 
сірчаною к-тою на етиловий спирт 
при т-рі 140° С. Широко використо¬ 
вують як розчинник; у медицині — 
для наркозу тощо. 
ДІЄВІДМІНЮВАННЯ — сукуп- 
ність парадигм словозміни дієслова 
відповідно до властивих йому кате¬ 
горій. Найтиповішими дієслівними 
граматичними категоріями є осо¬ 
ба, час, спосіб і стан, проте кожна 
з них може виражатися й поза діє¬ 
словом. Напр., у ненецькій мові за 
особами змінюється не тільки діє¬ 
слово, а й іменні частини мови 
в ролі присудка (нгарка-м — «я ве¬ 
ликий»). Тому форми Д. у мовах 
світу істотно різняться між собою. 
В укр. мові, як і в ін. слов’янсь¬ 
ких, Д. охоплює форми особи, ча¬ 
су, числа, способу, частково роду. 
Значення особи властиве особовим 
формам. За часами дієслово зміню¬ 
ється в дійсному способі («пишу», 
«писав», «писатиму»), за числами 
— в усіх способах («ходив» — «хо¬ 
дили», «ходив би» — «ходили б», 

«іди» — «ідіть»), за родами — в 
минулому часі дійсного способу і в 
умовному способі («ходив би», 
«ходила б»3. В. М. Русанівський. 
дійго-суАрес — місто на Пн. 
Демократичної Республіки Мада¬ 
гаскар, адм. центр провінції Дієго- 
Суарес. Порт на узбережжі Індій¬ 
ського ок. 45,5 тис. ж. (1972). Ре¬ 
монт суден, підприємства харч, 
пром-сті (м’ясоконсервний з-д та 
ін.). 
ДІЄЗДАТНІСТЬ — закріплена за¬ 
коном здатність суб'єкта права 
(громадянина чи організації) набу¬ 
вати і здійснювати своїми діями 
юрид. права та породжувати для 
себе юрид. обов’язки. Д. визнаєть¬ 
ся лише за правоздатними суб’єк¬ 
тами (див. Правоздатність). Зміст 
(обсяг) Д. та момент її виникнення 
зумовлюються гол. чин. пануючими 
у суспільстві вироби, відносинами, 
класовою природою д-ви і права. 
За рад. законодавством Д. грома¬ 
дянина в повному обсязі в цивіль¬ 
них та цивільно-процесуальних 
правовідносинах настає з досягнен¬ 
ням повноліття, тобто з 18 років 
(ст. 11 ЦивК УРСР); якщо ж особа 
одружується раніше, то Д. у пов¬ 
ному обсязі виникає у неї з мо¬ 
менту одруження (в УРСР для жі¬ 
нок з 17 років). У разі вчинення 
деяких особливо небезпечних зло¬ 
чинів кримінальна і відповідно 
кримінально-процесуальна Д. нас¬ 
тає з 14 років (ст. 10 КК УРСР). 
Неповна Д. громадянина, яка поши¬ 
рюється лише на певну частину 
його цивільної правоздатності 
(право розпоряджатися одержаною 
заробітною платою або стипендією; 
авторські та винахідницькі права; 
обов’язок відповідати за шкоду, 
завдану ін. особам, тощо), визна¬ 
ється за неповнолітніми в цивіль¬ 
них та цивільно-процесуальних 
правовідносинах з 15 років. У 
деяких ін. відносинах, учасники 
яких можуть здійснювати свої пра¬ 
ва і обов’язки лише особистими ді¬ 
ями, неповна Д. настає одночасно 
з виникненням відповідних прав 
(напр., право на освіту, на вступ до 
громад, орг-цій). Цивільна Д. пов¬ 
нолітнього громадянина може стати 
неповною лише в разі обмеження 
його на підставі судового рішення 
в праві розпоряджатись власним 
майном, якщо він внаслідок злов¬ 
живання спиртними напоями або 
наркотиками ставить себе і свою 
сім’ю у важке матеріальне станови¬ 
ще (ст. 15 ЦивК УРСР). Повноліт¬ 
ня особа може стати недієздатною 
лише за рішенням суду, якщо буде 
визнано, що внаслідок душевної 
хвороби чи недоумства вона не 
здатна розуміти значення своїх 
дій або керувати ними (див. Нео¬ 
судність). Д. організацій (у т. ч. 
юридичних осіб) може бути тільки 
повна; вона з’являється водночас з 
виникненням їхньої правоздатнос¬ 
ті; визначається відповідними по¬ 
ложеннями. Ця Д. реалізується 
діями органів та службових: осіб 
і орг-цій, а також їхніх уповнова¬ 
жених представників. 

- „ . П. М. Рабгнович. 
ДіСНОВИИ СЙНТЕЗ — реакція 
приєднання дієнових вуглеводнів 
зі спряженими подвійними зв'яз¬ 
ками (дієнів) до ненасичених спо¬ 
лук (дієнофілів). У результаті Д. 

с. утворюються ненасичені карбо- 
або гетероциклічні сполуки: 

СН2=СН—СН=СН2+ 
СН-С\ 
II /О-* 
сн—с 

/сн2Ч 

\сн2/ 

СН-С\ 
І )о 

"Ч 
Як дієни у Д. с. використовують 
бутадієн-1,3, вінілацетилен, гете¬ 
роциклічні дієни (напр., пірол, 
фуран); як дієнофіли — малеїно¬ 
вий ангідрид та ін. сполуки, що мі¬ 
стять етиленовий або ацетиленовий 
зв’язок, активований електроноак- 
цепторною групою (СО, СООН, 
Січі, ІчЮ2 та ін.). Д. с. відкрили 
1928 О. Дільс і К. Альдер. Його 
застосовують в органічному синте¬ 
зі, напр. для одержання стероїдів, 
для кількісного визначення дивіні¬ 
лу та ізопрену у вироби, синтетич¬ 
них каучуків. С. М. Барансв. 
ДІЄНОВІ ВУГЛЕВОДНІ, діє¬ 
ни — ненасичені вуглеводні, в мо¬ 
лекулах яких є два подвійні зв’яз¬ 
ки між атомами вуглецю. Залежно 
від взаємного розташування под¬ 
війних зв’язків у молекулі розріз¬ 
няють Д. в.: з кумульованими (су¬ 
сідніми) подвійними зв’язками, 
напр. ален СН2=С=СН2; зі спряже¬ 
ними, напр. бутадієн-1,3 (дивініл) 
СН2=СН—СН=СН2; з ізольовани¬ 
ми подвійними зв’язками, напр. 
пентадієн - 1,4 СН2=СН—СН2— 
—СН=СН2. Найбільше практичне 
значення мають Д. в. зі спряжени¬ 
ми подвійними зв’язками. їх одер¬ 
жують при дегідруванні насиче¬ 
них вуглеводнів нафти та газу. Для 
них характерні реакції полімери¬ 
зації та співполімеризації, в резуль¬ 
таті яких утворюються високо- 
молекулярні сполуки (див. Діє- 
новий синтез, Каучуки). 

^ С. М. Баранов. 
ДІЄПРИКМЕТНИК — дієслівна 
форма, що виражає ознаку особи 
чи предмета за їхньою дією або 
дією, спрямованою на них. У Д. 
поєднуються ознаки дієслова й 
прикметника. Як дієслівній формі, 
Д. властиві категорії часу, ви¬ 
ду, стану, дієслівне керування (ви¬ 
лити з бронзи—вилитий з бронзи). 
Дієприкметники бувають активного 
(оновлюючий) і пасивного (оновлю¬ 
ваний) стану. Як і прикметник, 
Д. узгоджується в роді, числі й 
відмінку з іменником, до якого 
відноситься. В реченні Д. бувають 
здебільшого означеннями. В ок¬ 
рему формальну групу Д. виділя¬ 
ють незмінні предикативні форми 
на «-но», «-то» (сказано — зроб¬ 
лено). 
ДІЄПРИСЛГВНИК — незмінюва¬ 
на форма дієсловау яка пояснює ос¬ 
новне дієслово, вказуючи на додат¬ 
кову дію. Має ознаки дієслова й 
прислівника. Як і дієслову, Д. 
властиві категорії виду (викону¬ 
ючи — виконавши) й стану (умив¬ 
ши — умившись), дієслівне керу¬ 
вання (борючись за щастя). Як і 
прислівник, Д. не має форм слово¬ 
зміни, виражає обставинні значен¬ 
ня. В реченні буває здебільшого 
обставиною. 
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ДІЄПРИСЛІВНИК 

Д. Дідро. 

Діедр. Кристал 
винної кислоти. 
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ДІЄСЛОВО 

Діжон. Церква Сен-Мі- 
шель. 1499—1530 (баш¬ 
ти — 1659—67). 

ДІЄСЛОВО — частина мови, що 
виражає дію або стан як процес. 
У реченні Д. виступає переважно 
присудком. У граматич. системах 
різних мов Д. характеризується 
неоднаковою кількістю граматич¬ 
них категорій і різним ступенем 
відокремлення від імені. В індо- 
європ. мовах дієслівні форми по¬ 
діляються на особові (змінювані 
за особами) й неособові (інфінітив, 
дієприкметник, дієприслівник, ге¬ 
рундій та ін.). Для особових форм 
Д. характерні граматичні категорії 
особи, часу, способу й стану. В 
неособових формах ці категорії 
виявляються спорадично (напр., у 
дієприкметнику — час і стан). 
Неособові форми Д. виступають в 
аналітичних формах часу й спосо¬ 
бу (укр. «буду читати», англ. 
«І5 геааіпд») або вживаються як 
самостійні словоформи у складі 
словосполучень і речень («наказав 
мовчати», «іду співаючи»). Особо¬ 
вим і неособовим формам у слов. 
мовах властиві категорії виду діє¬ 
слова (насипаю — насиплю, на¬ 
сипати— насйпати) і перехідності// 
неперехідності («пишу статтю» — 
«іду»). 
Літ.: Русанівський В. М. Структура 
українського дієслова. К., 1971. 

В. М. Русанівський. 

Ді€та (грец. біаїта — спосіб жит¬ 
тя) — спеціально розроблений ре¬ 
жим харчування здорової та хво¬ 
рої людини, який характеризується 
певним набором продуктів, хім. 
складом і калорійністю їх, спеці¬ 
альними методами кулінарної об¬ 
робки їжі та встановленими інтер¬ 
валами між її прийманням. Д. для 
здорових людей розробляються від¬ 
повідно до їхнього віку, статі, ха¬ 
рактеру трудової діяльності та спо¬ 
собу життя. Вона сприяє запобіган¬ 
ню багатьом хворобам (напр., ате¬ 
росклерозу, ожирінню), підви¬ 
щенню працездатності. Д. для хво¬ 
рих (лікувальна дієта) складається 
відповідно до характеру захворю¬ 
вання, стадії його розвитку, харак¬ 
теру метаболічних та функціональ¬ 
них порушень. Правильно роз¬ 
роблена Д. має виражену лікуваль¬ 
ну дію, створює сприятливий фон 
для використання ін. засобів ліку¬ 
вання, посилює їхню дію, сприяє 
швидкому видужанню, запобігає 
переходові хвороби у хронічну 
форму. В лікувально-профілак¬ 
тичних закладах використовують 
«дієтну» систему харчування (див. 
Лікувальне харчування). До ліку¬ 
вальних дієт належать і т. з. роз¬ 
вантажувальні дні (яблучний, мо¬ 
лочний, сирний та ін.), які широко 
використовуються в дієтології. 
Д. тварин — режим годівлі хво¬ 
рої тварини. Призначають високоя¬ 
кісні легкоперетравні корми: траво¬ 
їдним — сіно і борошно з бобових 
трав, комбінований силос, проро¬ 
щене зерно, настій хвої; м’ясоїд¬ 
ним — молоко, свіже м’ясо, ри¬ 
бу, яйця. Застосовують вітамінну й 
мінеральну підгодівлі. 
Літ.: Покровский А. А. [та ін.]. 
Лечебное питание. М., 1971; Щупак 
Н. Б., Дунаєвський Г. А. Харчування 
хворої людини. К., 1973; Щупак 
Н. Б., Дунаєвський Г. А. Харчування 
і здоров’я людини. К., 1976; Губергриц 
А. Я., Линевский Ю. В. Лечебное пита¬ 
ние. К., 1977; Смирнов С. И., Мура- 

вьев М. И. Внутренние незаразньїе 
болезни жвачньїх. К., 1977. 

П. М. Майструк (Д. людини). 
ДІЄТОТЕРАПІЯ (від дієта і 
терапія) — метод лікування різ¬ 
них захворювань спец, дієтою. Те 
саме, що й лікувальне харчуван¬ 
ня. 
дГж* (МА, десятина — натуральна 
данина, яку понад панщину спла¬ 
чували селяни-кріпаки поміщикам 
на Пн. Буковині в 15—19 ст. Ста¬ 
новила десяту частину врожаю зер¬ 
нових культур сел. двору. Скасо¬ 
вана селянською реформою 1848. 
діжбн — місто на Сх. Франції, 
адм. центр департаменту Кот-д’Ор 
у Бургундії. 156,8 тис. ж. (1975). 
Вузол з-ць, порт на Бургундському 
каналі. Підприємства маш.-буд., 
хім., взуттєвої, харч, (зокрема, ви¬ 
роби. бургундських вин), дерево- 
обр. пром-сті. Ун-т (засн. 1/22). 
Архіт. пам’ятки Д.: собор Сен-Бе- 
нінь (крипта 10—11 ст., готична 
верхня церква, 1281—1325), церк¬ 
ви — романська Сен-Філібер (12 
ст.) і готична Нотр-Дам (13 ст.), 
палац герцогів Бургундських (14— 
18 ст.; тепер префектура і Музей 
красних мистецтв), руїни монасти¬ 
ря Шанмоль (1383—88), ренесанс¬ 
на церква Сен-Мішель (1499— 
1530), Палац правосуддя (15—16 
ст-)- Як місто, відомий з 1183. 
ДГЗЕЛЬ (ОІЄ5ЄІ) Рудольф (18.III 
1858, Париж — 29.IX 1913) — ні¬ 
мецький інженер і винахідник. 
Закінчив (1878) вищу Політех. шко¬ 
лу в Мюнхені. Запропонував (1892 
—93) ідею створення двигуна 
внутр. згоряння з самозайманням 
рідкого палива від стиску. В 1897 
збудував такий двигун, названий 
пізніше його ім’ям (див. Дизель). 
ДІЗНАННЯ—в СРСР одна з 
форм попереднього розслідування 
злочинів. Рад. кримінально-про¬ 
цесуальне законодавство (ст.29 
Основ кримінального судочинства 
Союзу РСР і союзних республік; в 
УРСР — гл. 9 і 10 КПК УРСР) ви¬ 
значає органи, які мають право 
проводити Д., їхні повноваження і 
порядок провадження Д. Органа¬ 
ми Д. є: органи міліції, держ. без¬ 
пеки; командири військ, частин і 
з’єднань, начальники військ, уста¬ 
нов; начальники виправно-трудо¬ 
вих установ; органи держ. пожеж¬ 
ного нагляду; прикордонної охо¬ 
рони; капітани морських суден, 
що перебувають у далекому пла¬ 
ванні. Кожний орган Д. здійснює 
його в межах своєї компетенції. 
Закон надає лише органам міліції 
право провадити Д. у справах про 
будь-який злочин, якщо його не 
віднесено до компетенції ін. орга¬ 
ну Д.„ а капітанам морських су¬ 
ден — про всі злочини, вчинені на 
судні під час його перебування в 
далекому плаванні. Кожний з ор¬ 
ганів Д. доручає безпосереднє 
провадження його певній особі. 
Розрізняють Д. у справах, у яких 
провадження попереднього слідст¬ 
ва є обов’язковим, і Д. у справах, 
у яких провадження слідства не є 
обов’язковим. У першому випадку 
орган Д. відповідно до Крим.-про¬ 
цес. норм порушує кримінальну 
справу і провадить протягом 10 
днів невідкладні слідчі дії для 
встановлення й закріплення слідів 
злочину {обшук, затримання і до¬ 

пит підозрюваного, допит потер¬ 
пілих, свідків). Після цього ор¬ 
ган Д. повинен передати справу 
через прокурора слідчому. Щодо 
нескладних справ і менш тяжких 
злочинів, у справах, де обвинуваче¬ 
ними не є неповнолітні, Д. є осн. 
формою розслідування, і його ма¬ 
теріали є підставою для розгляду 
справи в суді. Строк провадження 
такого Д.— один місяць з дня пору¬ 
шення справи. В цих справах 
Д. провадять за процесуальними 
нормами, встановленими для попе¬ 
реднього слідства, з такими винят¬ 
ками: до участі в справі захисник 
не допускається; потерпілий, ци¬ 
вільний позивач і відповідач пові¬ 
домляються про закічення Д., але 
з матеріалами справи їх не ознайом¬ 
люють; орган Д. не має права зу¬ 
пиняти здійснення вказівок проку¬ 
рора в разі незгоди з ними. Нагляд 
за точним виконанням законів при 
провадженні Д. здійснює прокурор. 
У д-вах соціалістичної співдруж¬ 
ності Д. всебічно визначено проце¬ 
суальним законодавством. У біль¬ 
шості бурж. д-в, де провадження 
Д. покладено на поліцейські орга¬ 
ни, воно майже не регламентуєть¬ 
ся законом. р. /. Гричук 

ДІЗРАЇЛІ (ОІ5гае1і) Бенджамін 
(лорд Біконсфілд з 1876; 21.XII 
1804, Лондон — 19.IV 1881, там 
же) — англ. держ. діяч, пись¬ 
менник. У 1837 обраний до пар¬ 
ламенту від торі, з 1848 — лідер 
цієї партії. В 1852, 1858—59 і 
1866—бо — міністр фінансів. Щоб 
посилити позиції торі, 1867 провів 
виборчу реформу, яка вдвоє збіль¬ 
шила кількість виборців. У 1868 і 
1874—80 — прем’єр-міністр. Вда¬ 
вався до соціальної демагогії, про¬ 
водив експансіоністську зовн. полі¬ 
тику, сприяв загарбанню нових ко¬ 
лоній у Центр. Азії і Африці. Віді¬ 
грав велику роль у створенні на 
базі торі Консервативної партії 
Великобританії. В л-рі — представ¬ 
ник реакц. романтизму (романи 
«Конінгсбі», 1844; «Сібілла», 1845; 
«Танкред», 1847). 
ДГТ ТА ПРОТИДІЇ ЗАКбН — 
див. Ньютона закони механіки. 
ДГЙСНІ ЧЙСЛА — загальна наз¬ 
ва чисел додатних, від’ємних і ну¬ 
ля. Д. ч. поділяють на раціональні 
числа та ірраціональні числа. Мно¬ 
жину Д. ч. позначають буквою К. 
Вона нескінченна, не має ні най¬ 
більшого, ні найменшого елемента, 
неперервна, утворює поле по від¬ 
ношенню до арифм. операцій. З 
додатного Д. ч. завжди можна до¬ 
бути корінь довільного степеня. 
Множину К можна взаємно одно¬ 
значно відобразити на множину то¬ 
чок прямої, тому її наз. і число¬ 
вою прямою. Теорію Д. ч. 
створено в серед. 19 ст. (Р. Деде- 
кінд, К. Вейєрштрасс, Г. Кан¬ 
тор). Назва Д. ч. протиставляє їх 
уявним числам. Див. Число, Ком¬ 
плексні числа. Г. П. Бевз. 

ДІЙСНІСТЬ — філософська кате¬ 
горія, що відображує реальне бут¬ 
тя предметів і явищ об’єктивного 
світу. Див. Можливість і дійс¬ 
ність. 
ДЇККЕНС (Оіскепз) Чарлз (7.ІІ 
1812, Лендпорт, поблизу Портсму¬ 
та — 9.VI 1870, Гейдсгілл) — анг¬ 
лійський письменник. Син дрібно- 



До ст Головний мозок. 

А. Ліва півкуля головною мозк^ людини (вигляд збоку): 1 — лобова 
частка; 2 — тім’яна частка; З — гюіилична частка; 4 — вискова частка. 

Б. Серединний розріз головного мозку людини (ліва півкуля): 1 — дов¬ 

гастий мозок; 2 — мозочок; 3 — потилична частка; 4 — тім’яна 
5 _ юбова частка, 6 — мозолисте пло; 7 — порожнина 3-го іш 

<К — гіпофіз, 9 — вароліїв міст; 10 — порожнина 4-го шлуночка 



Г. Поперечний розріз головного мозку людини на рівні варолієвого 
моста: 1 — сіра речовина; 2 — біла речовина; З — підкіркові вузли: 

4 — ліва півкуля мозочка; 5 — довгастий мозок; 6 — вароліїв міст. 
7 — порожнина 3-го шлуночка; 8 — порожнина бокового шлуночка. 

В. Головний мозок людини (вигляд знизу); 1 — лобові частки; 2 — ліва 
вискова частка; 3 — перехрестя зорових нервів; 4 — вароліїв міст; 

5 — півкулі мозочка: 6 — довгастий мозок; 7 — гіпофіз. 
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го урядовця. Злидні не дали йому 
змоги здобути систематичну освіту. 
Літ. діяльність почав 1833. Тема 
народного лиха поруч із гнівною 
критикою капіталізму була про¬ 
відною в його творчості. 
Уже перші романи (« Пригоди О лі¬ 
вера Твіста», 1838; «Життя й при¬ 
годи Ніколаса Нікклбі», 1839, та 
ін.) принесли Д. світову славу. 
Розквіт творчості припадає на 
40—50-і рр. В романі «Життя й 
пригоди Мартіна Чезлвіта» (1844) 
нещадно критикував амер. псевдо- 
демократію, рабовласництво. Ро¬ 
ман «Домбі й син» (1848) — сатира 
на бездушних, самовдоволених 
англ. буржуа. В автобіографічно¬ 
му романі «Давід Копперфілд» 
(1850) розкрито соціальні контрас¬ 
ти тогочасної дійсності, змальовано 
яскраві образи людей з народу. В 
умовах реакції 50-х рр. Д. пише 
низку широкомасштабних соціаль¬ 
но-проблемних романів, у яких ве¬ 
ликої сили набувають реалістичні 
узагальнення в критиці капіталіс¬ 
тичного ладу («Холодний дім», 
1853; «Тяжкі часи», 1854; «Малень¬ 
ка Дорріт», 1857). Особливе місце 
серед цих романів займають «Тяж¬ 
кі часи», де порушено найактуаль¬ 
нішу проблему бурж. суспільст¬ 
ва — конфлікт між працею і капі¬ 
талом. Останні значні романи Д.— 
«Повість про двоє міст» (1859), «Ве¬ 
ликі сподівання» (1861), «Наш 
спільний друг» (1865). Утопічна ві¬ 
ра в можливість мирного врегулю¬ 
вання соціальних суперечностей у 
бурж. суспільстві приводила ча¬ 
сом Д. до надмірної сентименталь¬ 
ності, до ідеалізації патріархаль¬ 
ного міщанства («Різдвяні повісті», 
1843—48, тощо). Проте Д. увійшов 
у л-ру як реаліст, майстер тон¬ 
кого психологічного аналізу, широ¬ 
кої соціальної типізації, життєра¬ 
дісного гумору й нищівної сатири. 
Його спадщина є найбільшим досяг¬ 
ненням англ. критичного реаліз¬ 
му середини 19 ст. 
Те.: Укр. перек л.— Олівер Твіст. 
X., 1929; Домоі й син. X.— К., 1930; 
Посмертні записки Піквікського клу¬ 
бу. X.— Одеса, 1937; Історія особис¬ 
тих пригод, переживань і спостере¬ 
жень Давіда Копперфільда молодшо¬ 
го... К., 1937; Тяжкі часи. К., 1970; 
Рос. перек л.— Собрание сочи- 
нений, т. 1—30. М., 1957—63, 
Літ.: Ивашева В. В. Творчество Дик- 
кенса. М., 1954; Катарский И. М. 
Диккенс. М., 1960; Сильман Т. И. 
Диккенс. Л., 1970; Уилсон 3. Мир 
Чарльза Диккенса. Пер. с англ. М., 
1975; Фридлендер Ю. В., Катарский 
И. М. Чарльз Диккенс. Библиогра- 
фия русских переводов и критической 
литературьі на русском язьіке. 1838— 
1960. М., 1962 Т. К Якимовии. 

ДІКС (Віх) Отто (2.ХІІ 1891, Ун- 
термгауз, поблизу Гери, Тюрінгія — 
25.VII 1969, Зінген, ФРН) — ні¬ 
мецький художник, чл.-кор. Ні¬ 
мецької АМ (НДР, з 1956). Син 
робітника. В 1919—22 навчався в 
Дрезденській, 1922—25— Дюссель¬ 
дорфській АМ. На поч. 20 ст. 
творчо був пов’язаний з дадаїзмом, 
експресіонізмом. Пізніше створив 
соціально-критичні твори, в яких 
показав несправедливість бурж. 
дійсності. У своїх худож. прийо¬ 
мах широко застосовував символі¬ 
ку і гротеск. Виступав проти імпе¬ 
ріалістичних воєн (цикл офортів 
«Війна», 1924; фреска «Війна і 

мир», 1960). Серед живописних 
творів: «Мати з дитиною» (1921), 
«Се людина» (1949) та ін. 
ДІКСОН — острів на Пн. Сх. Єні¬ 
сейської затоки в Карському м. 
Входить до складу Красноярського 
краю РРФСР. Площа бл. 25 км2. 
Вис. до 50 м. Поверхня рівнинна. 
Відкритий рос. поморами. В 1915 
—16 на Д. створено арктичну ра¬ 
діостанцію; з 1916 працює гідро¬ 
метеорологічна станція. На їхній 
базі в 30-х рр. збудовано перший 
арктичний радіометеорологічний 
центр і геофіз. обсерваторію. 
ДІЛЄВСЬКА Ольга Олександрівна 
[24.ХІ (6.ХІІ) 1885, Диканька, те¬ 
пер смт Полтав. обл.— 13.III 1919] 
— учасниця революційної бороть¬ 
би в Росії. Член Комуністичної 
партії з 1903. Н. в дворянській 
сім’ї. В 1903 заарештована в Моск¬ 
ві, 1904 вислана в Київ. Згодом за 
дорученням Моск. к-ту РСДРП 
доставляла зброю для бойових 
дружин. У 1911 заарештована і 
заслана в Наримський край. Про¬ 
водила парт, роботу в Тюмені. В 
1918, після захоплення міста біло¬ 
гвардійцями, вела підпільну робо¬ 
ту як секретар Центр, бюро проф¬ 
спілок Тюмені. Розстріляна колча- 
ківцями. 
ДІЛЯЦЬКИЙ (Дилецький)Микола 
Павлович [р. н. невід.; н. у Киє¬ 
ві (?) — помер після 1723] — ук¬ 
раїнський композитор, теоретик му¬ 
зики і педагог 2-ї пол. 17 — 1-ї 
чверті 18 ст. Життя і творчість 
Д. пов’язані з Вільно, Смоленсь¬ 
ком, Києвом, Москвою, Петер¬ 
бургом, Львовом, Краковом. У 
1675 був студентом Віденської 
академії, де створив ранню («ві¬ 
денську») редакцію своєї гол. пра¬ 
ці — «Граматики музикальної» (не 
збереглася). Незабаром з’явили¬ 
ся скорочена шестичастинна «Гра¬ 
матика співу музикального» (Смо¬ 
ленськ, 16/7) та семичастинна 
«Ідея граматики музикальної» 
(Москва, 1679). Пристосовуючи 
«Граматику» до різних умов робо¬ 
ти з композиторською молоддю, Д. 
створював нові варіанти тексту як 
«смоленської», так і «московської» 
редакцій, зберігаючи незмінними 
титульні назви (відомо понад 20 
рукописних списків, найпізніший 
автограф 1723). Видано 2 варіанти 
«смоленської» редакції (1910,1970). 
«Граматика» — енциклопедичний 
підручник партесного співу — 
має практичне спрямування, орі¬ 
єнтацію на новітню для свого часу 
муз.-теоретичну думку та компо¬ 
зиторську практику. В ній викла¬ 
дено основи теорії музики, контра¬ 
пункту, правила композиції, ілюс¬ 
тровані фрагментами з творів са¬ 
мого Д. і його сучасників — компо¬ 
зиторів Давидовича, Замаревича, 
Зюзки, Коляди, Мильчевського, 
Єлисея Законника (Монаха), Ро- 
жицького. Д.— класик хорового 
партесного багатоголосся. Серед 
його творів 4-, 8- голосі композиції 
— «служби» («літургії»), «концер¬ 
ти» («мотети»), «канони» та ін. 
Те.: Мусикийская грамматика. СПБ, 
1910; Граматика музикальна. К., 
1970. О. С. Цалай. 

ДОіІ — місто на о. Тімор, адм. 
центр Східного Тімору. Порт. 
18,8 тис. ж. (1972). Невеликі під¬ 
приємства по виготовленню гончар¬ 

них виробів, мила і парфумів та 
по обробці кави. Вивіз кави, копри, 
каучуку тощо. 
ДІЛІЖАН — місто у Вірм. РСР, 
розташоване за 108 км від Єревана 
на р. Агстев (притока Кури). Се- 
редньогірний лісовий кліматичний 
і бальнеологічний курорт. Вугле¬ 
кисле гідрокарбонатно-натрієве 
джерело, воду якого використову¬ 
ють для питного лікування й роз¬ 
ливу. Показання: різні форми ту¬ 
беркульозу легень і кісток, за¬ 
хворювання шлунково-кишкового 
тракту. 
«ДІЛО» — українська бурж.-на¬ 
ціоналістична газета, орган партії 
<народовців>. Виходила 1880—1939 
у Львові. На поч. 30-х рр. видава¬ 
лася під назвами «Громадська дум¬ 
ка», «Українська думка» та ін. 
Газета проводила примиренську, 
політику щодо бурж. австр. і 
польс. влади, була проповідником 
католицько-уніатського мракобіс¬ 
ся, ворогом революц. руху і Рад. 
влади. 
«Ділове ОБ’ЄДНАННЯ ПОС¬ 
ТУПОВОГО СТУДЕНТСТВА» 
(ДОПС) — напівлегальна революц. 
організація зх.-українських сту¬ 
дентів. Створена 1924 на з’їзді 
в Подебрадах (Чехословаччина) 
внаслідок відколу лівих елементів 
від «Центр, союзу укр. студентів» 
(ЦЕСУС), керівництво яким захо¬ 
пили бурж. націоналісти. Керів¬ 
ний центр ДОПС був спочатку у 
Празі, згодом — у Львові. Орг-ція 
мала відділи в Берліні, Відні, 
Кракові та Празі. Друкований ор¬ 
ган — журн. «Новий шлях». Пере¬ 
бувало під впливом КПЗУ і 
КСМЗУ. Боролося за соціальне і 
нац. визволення трудящих і воз¬ 
з’єднання Зх. України з УРСР, 
вело боротьбу проти антирад. про¬ 
паганди, популяризувало успіхи 
соціалістичного будівництва в 
СРСР, пропагувало ідеї марксиз¬ 
му-ленінізму, брало активну 
участь у революц. виступах трудя¬ 
щих, проводило культурно-вихов¬ 
ну роботу серед студентської моло¬ 
ді, підтримувало зв’язки з студен¬ 
тами СРСР. У складі ДОПС були 
С. Й. Олексюк (С. Тудор), Б. К. 
Дудикевич та ін. В 1925 у Гданську 
і Празі відбулися конференції 
керівництва ДОПС з участю пред¬ 
ставників ЦК КПЗУ. В 1928 ДОПС 
припинило свою діяльність. 

М. М. Волянюк. 

ДІЛДТИН — селище міського ти¬ 
пу Надвірнянського р-ну Івано- 
Фр. обл. УРСР, на р. Пруті. 
Залізнична станція. 8,2 тис. ж. 
(1977). Перша писемна згадка про 
Д. належить до 1578. Під час 
Карпатського рейду 1943 в бою під 
Д. проти гітлерівських карателів 
загинув комісар партизан, з’єднан¬ 
ня С. А. Ковпака — генерал С. В. 
Руднев. Лісокомбінат, харчосма¬ 
кова ф-ка, філіал Тисменицького 
виробничо-меблевого об’єднання. З 
загальноосв. школи, філіал Над- 
вірнянської муз. школи; лікарня. 
Будинок культури, 2 клуби, кіно¬ 
театр. В 1906—12 у Д. жив укр. 
письменник-демократ М. Черем¬ 
шина; відкрито його музей. 

ДІЛЬС (ОІЄІ5) Отто (23.1 1876, 
Гамбург — 7.III 1954, Кіль) —ні¬ 
мецький хімік-органік. У 1899 за- 

ДІЛЬС 

Р. Дізель. 

Ч. Діккенс. 

- і 
'■у От^іІ 
Ц' *' Діамид ^ 

'О'у V <пщ* мф*А Ск. 

ЧС' 'Ф'".*4 ■ *&т**%^ 
Д / «Г»миніг, ПЛІДНА. 
. *-Іі* »*у«я*»*І* 

ЧЛ 
мміимчіЯі'* 

•Ь-ГА.ЧрЬ 

М. П. Ділецький. 
Титульний аркуш «Му- 
сікійської граматики». 
1681. 

25 УРЕ, т. 3. 
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ДІЛЬТЕЙ 

Ж. К. Діндо. 
Делегатка. Гіпс. 1927. 
Державний музей укра¬ 
їнського образотворчо¬ 
го мистецтва в Києві. 

Діод напівпровіднико¬ 
вий випрямний: 
1 — алюмінієвий дріт: 
2 — напівпровіднико¬ 
вий кристал: З — кор¬ 
пус. 

Діоксан. 

кінчив Берлін, ун-т, де з 1906 був 
професором; з 1916 — проф. Ніль¬ 
ського ун-ту. Д. запропонував спо¬ 
сіб дегідрування органічних спо¬ 
лук за допомогою селену без зміни 
їхнього вуглецевого скелета. Цим 
способом дегідрував холестерин та 
ін. стерини. Разом з К. Альдером 
1928 відкрив діеновий синтез і 
синтезував за допомогою цієї ре¬ 
акції багато органічних сполук різ¬ 
них класів. Нобелівська премія, 
І95°. 
ДІЛЬТЕЙ (БіШіеу) Вільгельм (19. 
XI 1833, Бібріх-на-Рейні — 1.Х 
1911, Зайс) — німецький філософ, 
психолог, історик і педагог, один 
із засновників <філософіг жит¬ 
тя*. Прихильник інтуїтивіз¬ 
му. Центральним у вченні Д. є 
поняття життя як способу буття 
людини, культурно-істор. реаль¬ 
ності. Висунув концепцію «розу¬ 
міння» (безпосереднього осягнення 
дух. цілісності) як специфічного 
методу «науки про дух», яку він 
назвав герменевтикою і протис¬ 
тавляв її «поясненню» як методові 
природничих наук. Вважав, що 
лише «науки про дух» здатні роз¬ 
крити цілісність і сутність життя. 
За Д., розуміння людиною власно¬ 
го суб’єктивного світу здійснюєть¬ 
ся шляхом інтроспекції (самоспо¬ 
стереження). Психіка ін. людей стає 
доступною для розуміння лише в 
процесі «вчування» (співпережи¬ 
вання). Відтворення духовного 
життя минулих епох здійснюється 
за допомогою герменевтики. Отото¬ 
жнюючи істор. процес з історією 
людської самосвідомості, Д. фак¬ 
тично виступав проти об’єктивного 
істор. знання. Вплив Д. позначив¬ 
ся на поглядах Г. Зіммеля, О. 
Шпенглера, Г. Ріккерта та ін., на 
формуванні екзистенціалізму. 

Б. А. Рпменеиь. 

ДІМАРОВ Анатолій Андрійович 
(н. 17.У 1922, Миргород, тепер 
Полтав. обл.) — український рад. 
письменник. Член КПРС з 1946. 
Учасник Великої Вітчизн. війни. 
Друкуватися почав з 1944. Перша 
зо. оповідань «Гості з Волині» 
вийшла 1948. Автор романів «Його 
сім’я» (1956), «Ідол» (1961), «І 
будуть люди» (1964), «Біль і гнів» 
(1974), ряду повістей. Написав тво¬ 
ри для дітей. 
Те.: Постріли Уляни Кащук. К., 
1978; Рос. перекл.— И будут лю¬ 
ди. М.. 1970: Боль и гнев. М . 1976 

ДІМІТРІАДІ Одіссей Ахіллесович 
[н. 24.VI (7.VII) 1908, Батумі] — 
грузинський рад. диригент, нар. 
арт. СРСР (з 1958). Закінчив Тбі¬ 
ліську (клас композиції, 1930) та 
Ленінгр. (клас диригування, 1936) 
консерваторії. З 1937 диригент, 
1952—65 та 1973—74 — гол. дири¬ 
гент Груз. театру опери та балету, 
1947—52 — гол. диригент симф. 
оркестру Груз. РСР. У 1965—73 — 
диригент Великого театру СРСР. 
З 1974 — професор Тбіліської кон¬ 
серваторії; концертна діяльність 
На сцені Груз. оперного театру брав 
участь у постановках опер «Абе- 
салом та Етері» Паліашвілі (1953), 
«Богдан Хмельницький» Даньке- 
вича (1954), «Семен Котко» Про- 
коф’єва (1964), балетів «Серце гір» 
Баланчивадзе (1940), «Отелло» 
Мачаваріані (1958) та ін. Нагоро¬ 
джений орденами Трудового Черво¬ 

ного Прапора, «Знак Пошани», 
медалями. Гастролював на Украї¬ 
ні (Київ, Одеса, Львів, Харків). 
ДІНДб Жозефіна Костянтинівна 
(11.XII 1902, Варшава — 18. V 
1953, Київ) — український рад. 
скульптор. У 1920—26 навчалася 
в Харків, худож. ін-ті у Б. Кратка. 
Член АРМУ в 1927—32. Працю¬ 
вала в галузі монументальної і 
станкової скульптури, пластики 
малих форм. 
Твори: барельєфи на фасаді Селян¬ 
ського санаторію ім. ВУЦВК в 
Одесі (1928), проект пам’ятника 
Т. Шевченкові для Харкова (1933); 
статуї та композиції — «Селянка» 
(20-і рр.), «Піонери», «Наймичка», 
«Жниця» (всі — 1926), «Делегат¬ 
ка» (1927, ДМУОМ), «Молочни¬ 
ця» (1929), «Свято авіації » (1948), 
«Слухають радіо» (1952). 
ДІОГЄН СІНбПСЬКИЙ (Дюує- 
”УТ)£ 6 ЕіУсояєіЗе; бл. 404—323 до 
н. е.) — давньогрецький філософ, 
один з головних представників 
школи кініків. Учень Антісфена. 
Заперечуючи вчення Платона про 
об’єктивне існування ідей як заг. 
понять, Д. С. визнавав лише реаль¬ 
не існування конкретних речей, 
тобто одиничне. Як виразник наст¬ 
роїв демократичних верств суспіль¬ 
ства, виступав проти засилля рабо¬ 
власницької аристократії, вимагав 
повернення до «природного стану», 
відмови від багатства, розкоші, 
надбань культури. Проповідував 
аскетизм. Істинну доброчесність 
вбачав у досягненні незалежності 
людини від зовн. світу і всіх умов¬ 
ностей, у зведенні потреб до міні¬ 
муму. За легендою, жив у бочці, 
дібд [від грец. 6С(£) — двічі та 
(іелектр)од] — прилад з двома 
електродами, що пропускає струм 
лише в одному напрямі. Розрізня¬ 
ють Д. (мал.) електровакуумні 
(див. Електровакуумні прилади) 
і напівпровідникові (див. Напів¬ 
провідникові прилади). В електро¬ 
вакуумних Д. використано емісію 
електронну з катода, в напівпро¬ 
відникових — нелінійні власти¬ 
вості електронно-діркового пере¬ 
ходу в напівпровіднику або кон¬ 
такті метал — напівпровідник. Д. 
застосовують у радіоелектроніці, 
енергетиці тощо гол. чин. для пе¬ 
ретворювання (випрямляння) змін¬ 
ного струму на постійний, для пе¬ 
ретворювання коливань або час¬ 
тот, перемикання електр. кіл. 
ДІОДбР СІЦІЛҐЙСЬКИЙ [Діб- 
6соро£ 6 2іхєао£ (2іхєА.іс6тті£): бл. 
90 до н. е., Агірій, Сіцілія — 21 
до н. е. ] — давньогрецький істо¬ 
рик. Автор твору «Історична біблі¬ 
отека» (в 40 кн., повністю зберег¬ 
лися кн. 1—5 і 11—20, інші — в 
уривках), що охоплює історію Ста¬ 
родавнього Сходу, Греції, еллініс¬ 
тичних д-в від легендарного часу 
до серед. 1 ст. до н. е. Твір містить 
і розділи, присвячені історії Бос¬ 
форської держави. 
ДІбКЛ (ДюхАлїб) з Каріста (4 
ст. до н. е. ) — давньогрецький лі¬ 
кар. Написав 16 творів, з яких до 
нас дійшли тільки нечисленні 
уривки. Працю Д. з анатомії скла¬ 
дено на основі наук, розтинів тва¬ 
рин, які до нього не провадились. 
Уперше висловив думку про те, що 
гарячковий стан — не самостійна 

хвороба, а лише її прояв. Розробив 
принципи дієтетики, особистої гігі¬ 
єни, гімнастики. 
ДІОКЛЕТІАН Гай Аврелій Вале¬ 
рій (Саіиз Аигеїіиз Vа]егіи5 Біо- 
сіеііапиз; 243, Діоклея — між 313 і 
316, Салона, тепер м. Спліт у 
СФРЮ) — римський імператор 
284—305. Син вільновідпущеника. 
Службу почав солдатом. Рим. 
військо проголосило його імпера¬ 
тором. За Д. склалася нова система 
правління — домінат. З метою по¬ 
долання соціально-політ. і екон. 
кризи провів адміністративну, 
військ., фін. і податкові реформи. 
Жорстоко придушив нар. повстан¬ 
ня 285—286 у Галлії та сепара¬ 
тистські рухи в провінціях. У 303— 
304 видав 4 едикти проти христи¬ 
ян. Добровільно зрікся влади. 
ДІОКСАН, 0(СН2)40 — цикліч¬ 
ний простий ефір\ безбарвна горю¬ 
ча рухлива рідина з ефірним запа¬ 
хом, густ. 1033,75 кг/м3; іпл 
11,8° С; їКИП 101,3° С. Д. змішуєть¬ 
ся з водою і більшістю органічних 
розчинників. Токсичний. Одер¬ 
жують перегонкою етиленгліколю 
з сірчаною к-тою або з етиленок¬ 
сиду. Застосовують як розчинник 
для ацетилцелюлози, смол, кау¬ 
чуків, мінеральних масел, олій 
тошо. 
ДібН КАССІЙ (Кассій Діон Кок- 
кеян; грец. Дісоу Каааюд, лат. 
Біо Саззіиз Соссеіапиз; між 155 і 
164, Нікея — після 229, там же) — 
давньогрецький історик. Син рим. 
сенатора. Обіймав високі держ. 
посади. Автор твору «Римська істо¬ 
рія» (80 кн., збереглися повністю 
36—54, у скороченому вигляді — 
55—60, частково — 17, 79—80), 
що охоплює історію Риму з 
найдавніших часів до 229. Д. К. 
висвітлював події з погляду пере¬ 
конаного прихильника монархії. 
ДібН ХРИСОСТбМ, або Злато¬ 
уст (Дісоу 6 Хростбатодо?; бл. 40, 
Пруса, Віфінія — 117, Рим)— дав¬ 
ньогрецький оратор. Вигнаний 
з Риму, а потім з Пруси, поневіряв¬ 
ся по сх. окраїнах Рим. імперії. 
Відвідав Ольвію. Збереглося до 80 
промов Д. X. на моральні, політ, 
та історико-літ. теми, в т. ч. «Бо- 
рисфенітська промова», яка міс¬ 
тить відомості про Ольвію та істор. 
обстановку в Пн. Причорномор’ї в 
кін. 1 — на поч. 2 ст. нашої ери. 
ДЮНА (за ім’ям давньогрец. боги¬ 
ні Діони) — один із супутників 
Сатурна. Віддаль від Д. до центра 
Сатурна 377 700 км, діаметр Д. 
850 км, маса — 0,067 маси Землі. 
Відкрив Д. 1684 франц. астроном 
Дж.-Д. Кассіні. Див. Супутники 
планет. 
дюнЄя, венерина мухоловка (Бі- 
опаеа шизсіриіа) — багаторічна 
трав’яниста комахоїдна рослина 
родини росянкових. Росте в Пн. 
Америці. Комах захоплює дволо¬ 
патевими листками, перетравлю¬ 
вання триває 8—14, а іноді 20 діб. 
Іл. с. 388. 
ДІОНІС ( Дитюо£) — у грецькій 
міфології в найдавніші часи — бог 
рослинності й родючості, пізніше— 
виноградарства й виноробства. 
Син Зевса й фіванської царівни 
Семели. Одно з прізвиськ Д.— 
Вакх (лат. форма — Бахус). Д. 
мандрував по світу з веселою вата¬ 
гою вакханок (менад), сатирів 
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та силенів і навчав людей вирощу¬ 
вати виноград і робити вино. На 
честь Д. в Старод. Греції влаштову¬ 
вали свята — діонісіг. 
ДІОНГс її (Дю\'іЗаіа) — у Старо¬ 
давній Греції свята на честь Діоні- 
са. Влаштовували їх кілька разів 
на рік. Під час Д. відбувалися пиш¬ 
ні процесії, справляли різні обря¬ 
ди з іграми, танками, ставили ко¬ 
медії й трагедії. Римляни на честь 
Діоніса (Вакха) влаштовували вак¬ 
ханалій 
ДЮНГСІЙ (6л. 1440 —після 1502 
або 1503) — російський живопи¬ 
сець. Наслідував і розвивав тради¬ 
ції А. Рубльова. За літ. джере¬ 
лами, найранішими творами Д. бу¬ 
ли виконані разом з майстром Мит- 
рофаном розписи Рождественсь- 
кого собору Боровського Пафну- 
тьєвого монастиря (між 1467—76), 
ікони і фрески Похвальського при- 
діла для Успенського собору Моск. 
Кремля П481). Одна з найвідомі- 
ших робіт Д.— розписи собору 
Різдва Богородиці у Ферапонтово- 
му монастирі поблизу м. Кирилова 
у Вологодській обл. (1500—02), 
створені разом з синами Володи¬ 
миром і Феодосієм. Творам Д. 
властивий урочистий, життєстверд- 
жуючий характер, витончений ма¬ 
люнок, видовженість пропорцій. 
Пензлю Д. належать і < Богоматір 
Одігітрія» (1482, ДТГ), «Спас у 
силах» і «Розп'яття» (обидва — 
1500, ДТГ). Іл. с. 388. 
Літ.: Голейзовский Н., Ямщиков С. 
Дионисий. Альбом М., 1970. 

ДІОНҐСІЙ І Старший [ДіоуіЗспоб 6 
Протєрое(Прєо|ЗіЗтєрО£); бл. 432 до 
н. е.—367 до н. е., Сіракузи] — 
тиран Сіракуз з 406 до н. е. Спи¬ 
рався на армію з найманців, нову 
чиновну знать, частково на торг.- 
ремісничі верстви і бідноту. Вів 
широку завойовницьку політику 
на тер. Сіцілії, Корсіки й Італії. 
За Д. І Сіракузи стали значним 
культурним центром. 
ДІОПСЙД (від грец. біб — двічі 
та бг|мб — вигляд) — мінерал 
класу силікатів. СаМ§ [5і206]- 
Сингонія моноклінна. Густ. 3,25— 
3,38. Твердість 5,5—6. Колір бруд¬ 
но-зелений або сірий, рідше без¬ 
барвний. Блиск скляний. Д.— важ¬ 
ливий мінерал багатьох магматич¬ 
них, метаморфічних і метасома¬ 
тичних гірських порід. На Україні 
є в межах Українського щита. Ви¬ 
користовують у ювелірній справі. 
ДІбПТРИКА (грец. бюятріка) — 
розділ геометричної оптики, в 
якому вивчають заломлення світла 
при проходженні через заломлюючі 
поверхні та їхні системи. Д. є ос¬ 
новою при розрахунках оптичних 
систем (мікроскопів, телескопів 
тощо), а також при дослідженні оп¬ 
тичних властивостей ока. 
ДІОПТРІЯ (від грец. бюяттір — 
той, хто бачить наскрізь) — одини¬ 
ця оптичної сили лінзи; дорівнює 
оптичній силі лінзи, фокусна від¬ 
даль якої 1 м. У Д. вимірюють 
здебільшого оптичну силу лінз для 
окулярів. Для збирної лінзи число 
Д. додатне, для розсіювальної — 
від’ємне. 
ДІОРАМА, діарама (від діа... 
і грец. боара — видовище, виг¬ 
ляд) — 1) Вид живопису, в якому 
картина великого розміру допов¬ 

нюється бутафорським предмет¬ 
ним планом, макетом. Д. створює 
ілюзію широких просторів і зобра¬ 
жає переважно батальні сцени, 
але на відміну від панорами охоп¬ 
лює лише частину горизонту. Пер¬ 
шу Д. створив Л.-Ж. Дагер 1822 
в Парижі. Серед відомих Д. в рад. 
мистецтві; «Форсування Дніпра 
військами Радянської Армії» (1948, 
художники А. Горпенко, О. Стад- 
ник, П. Жигимонт, Військово- 
істор. музей артилерії та інженер- 

П. Т. Мальцев, Г. І. Марченко, 
М. С. Присєкін. Фрагмент діора¬ 
ми «Штурм Сапун-гори» поблизу Се¬ 
вастополя . 1959. 

них військ у Ленінграді), «Полтав¬ 
ська битва» (1958, А. Горпенко, 
Г. Марченко та ін., Музей історії 
Полтавської битви в Полтаві), 
«Штурм фортеці Очаків російсь¬ 
кими військами в 1788 році» (1970, 
М. Самсонов, Військово-істор. му¬ 
зей ім. О. В. Суворова в Очакові), 
«Битва за Дніпро» (1975, художни¬ 
ки М. Бут, М. Овечкін, Дніпропет- 
ров. істор. музей ім. Д. І. Явор- 
ницького) та ін. 2) Вид живопису, 
в якому картина у вигляді стріч¬ 
ки вертикально натягнута на під¬ 
рамник, сполучається з розміщени¬ 
ми перед нею бутафорськими й ре¬ 
альними предметами. 
ДІОРДГЄВ Євген Якович [н. 7(20). 
X 1912, Одеса] — російський рад. 
актор і режисер, нар. арт. СРСР 
(з 1970). Закінчив 1930 театр, сту¬ 
дію при Одес. рос. драм, театрі, 
в якому працював 1930—35, по¬ 
тім — у Тираспольському, Сверд- 
ловському та ін. театрах. З 1946 — 
в Алма-Атинському рос. драм, те¬ 
атрі. Ролі: Астров («Дядя Ваня» 
Чехова), Городничий («Ревізор» 
Гоголя), Шельменко («Шельменко- 
денщик» Квітки-Основ’яненка), 
Возний («Наталка Полтавка» Кот¬ 
ляревського), Ромодан («Крила» 
Корнійчука), Лір («Король Лір» 
Шекспіра) та ін. Поставив спектак¬ 
лі: «Фальшива монета» Горького, 
«Оптимістична трагедія» Вс. Виш- 
невського. Знімався в кіно. Нагоро¬ 
джений орденом Леніна. 
ДІОРЙТ (від грец. 6іорі£со — 
розмежовую, розрізняю) — маг¬ 
матична гірська порода, що скла¬ 
дається з плагіоклазу, рогової об¬ 
манки, рідше авгіту й біотиту. 
Другорядні мінерали — кварц, ка¬ 
лієві польові шпати тощо. Колір 
сірий або зеленувато-сірий. Вико¬ 
ристовують як буд. матеріал. 
ДІОСКУРИ (Діоохооосі — Зевсові 
сини) — 1) У грецькій міфології — 
могутні герої, брати-близнюки По¬ 

лі девк (у римлян Поллукс) і Кас- 
тор, сини Зевса й Леди. Здійснили 
подвиги: звільнили свою сестру 
Єлену, яку викрав Тесей, брали 
участь у поході аргонавтів тощо. 
Після смерті стали богами гостин¬ 
ності, покровителями мандрівни¬ 
ків. 2) Переносно Д.— синонім 
братської щирої й вірної дружби. 
діофАнт (Дісфсгутоб; РР- н. і 
см. невід.) — полководець понтій- 
ського царя Мітрідата VI Сена¬ 
тора. В останні десятиліття 2 ст. 
до н. е. Д. очолив 3 військ, походи 
на Кримський п-ів, щоб відбити 
наступ скіфів на Херсонес і Бос- 
порську державу. Д. відтіснив скі¬ 
фів і розбив ворожих Херсонесо¬ 
ві таврів. Під час 3-го походу при¬ 
душив повстання скіфів під про¬ 
водом Савмака, після чого Боспор 
було приєднано до Понтійського 
царства. 
діофАнт (Дібфогутоб; 4—5 ст.) 
— давньогрецький математик з 
Александрії. Написав матем. трак¬ 
тат «Арифметика» (збереглося тіль¬ 
ки 6 книг з 13), в якому розв’я¬ 
зуються задачі, що зводяться до 
наближених рівнянь не вище 4-го 
степеня в раціональних додатних 
числах (див. Діофантові рівнян¬ 
ня), а також ряд праць про т. з. 
многокутні (фігурні) числа. Для 
позначення невідомого і його сте¬ 
пенів, рівності, віднімання Д. за¬ 
стосовував скорочений запис слів, 
а для множення сум і різниць двох 
чисел — правила знаків. Уперше 
твори Д. було видано лат. мовою у 
1575. їх використовували в своїх 
дослідженнях П. Ферма, Л. Ейлер, 
К.-Ф. Гаусе та інші. 
ДІОФАНТОВІ НАБ/1ЙЖЕННЯ— 
розділ чисел теорії, в якому 
вивчаються питання розв’язування 
в цілих числах нерівностей або 
систем нерівностей з дійсними кое¬ 
фіцієнтами. Д. н. вивчають, зокре¬ 
ма, наближення дійсних чисел ра¬ 
ціональними. Так, у Д. н. розгля¬ 
дають добування квадратного ко¬ 
реня з числа, що не є точним квад¬ 

ратом: Vа « р/с7, де р і <7 — цілі 
числа. Добути цей корінь з точ¬ 
ністю до а > 0 означає розв’я¬ 

зати нерівність І <7 Vа — р \ < да, 
де а і а — задані числа, р і ^ — 
шукані цілі числа. До Д. н. нале¬ 
жить і теорія трансцендентних чи¬ 
сел. Д. н. названо на честь Діофан- 
та, який розв’язував алгебраїчні 
рівняння в цілих числах (див. Діо¬ 
фантові рівняння). Першим заг. 
методом Д. н. був алгоритм ланцю¬ 
гових дробів. У теорії Д. н. засто¬ 
совують геом. і аналітичні методи. 
Видатні дослідження з Д. н. нале¬ 
жать П. Діріхле, П. Л. Чебишову, 
Ш. Ерміту, Г. Мінковському, 
Г. Ф. Вороному, І. М. Виноградо¬ 
ву, Б. М. Делоне, О. Я. Хінчину та 
іншим. 
Літ.: Хинчин А. Я. Цепньїе дроби. 
М., 1961; Виноградов И. М. Метод 
тригонометрических сумм в теории 
чисел. М., 1971; Боднарчук П. І., 
Скоробогатько В. Я. Гіллясті ланцю¬ 
гові дроби та їх застосування. К., 
1974. 

ДІОФАНТОВІ РІВНЯННЯ, не- 
визначені рівняння — алгебраїчні 
рівняння або системи таких рів¬ 
нянь з цілими коефіцієнтами, для 
яких шукають цілі або раціональні 

ДІОФАНТОВІ 
РІВНЯННЯ 

О. А. Дімітріаді. 

Діоклетіан. 
Капітолійські музеї. 
Рим. 

Є. Я. Діордіев. 

Діоніс. 
Вазописець Клеофрада. 
Червонофігурна амфо¬ 
ра. Деталь розпису. 
Близько 500 до н. е. 
Музей у Мюнхені. 

25’ 
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ДІПОНЕГОРО 

Діонісій. 
Фрагмент розпису Фе- 
рапонтового монастиря. 
1500-02. 

Діонея. 
Загальний вигляд рос¬ 
лини та листок, що за¬ 
хопив комаху. 

розв’язки; при цьому кількість не¬ 
відомих перевищує кількість рів¬ 
нянь. Названі на честь Діофанта. 
Найпростішим Д. р. є лінійне рів¬ 
няння з двома невідомими ах 4- 
+ Ьу = с. Ін. прикладом Д. р. є 
рівн. х2 4- у1 = г2. Його цілі 
розв’язки (т. з. піфагорові числа) 
знаходять за формулами: х = 
= 772 2 — П2\ У = 2тп\ 2 — 7722 Ч" Я2, 

де т > п > 0 — цілі числа. В те¬ 
орію Д. р. значний внесок зробили 
П. Ферма, Дж. Валліс, Л. Ейлер, 
Ж. Лагранж, Б. М. Делоне, норв. 
математик А. Тує (1863—1922) та 
інші. Теорію Д. р. узагальнено за¬ 
міною раціональних розв’язків ал¬ 
гебраїчними. 
Літ.: Гельфонд А. О. Решение урав- 
нений в цельїх числах. М., 1957; 
Диофант. Арифметика и книга о мно- 
гоугольньїх числах. Пер. с древнегреч. 
М., 1974. 

ДІПОНЕГОРО (Оіропедого, Ві- 
рапедага; 11. XI 1785, о. Ява —8.1 
1855, Макасар, о. Сулавесі) —ке¬ 
рівник Яванського повстання 1825 
—ЗО (яванської війни) проти гол¬ 
ландських колонізаторів, нац. 
герой Індонезії. Син султана Джо¬ 
к’якарти, був позбавлений права 
на престол голландцями. Спираю¬ 
чись на підтримку пригнобленого 
народу, під гаслом захисту ісламу 
розгорнув боротьбу проти колоніза¬ 
торів. Повстанці захопили Джок’я¬ 
карту і 1828 проголосили Д. султа¬ 
ном. У 1830 голландці підступно 
захопили Д. в полон і вислали на 
о. Сулавесі. На засланні написав 
історію яванської війни (опублі¬ 
кована частково). 
ДІПРОМГСТ, Український дер¬ 
жавний інститут проектування 
міст — проектна організація Держ- 
буду УРСР. Організований 1930 
в Харкові на базі Проектного бюро 
НКВС УРСР і Урядових комісій 
по проектуванню міст Донбасу і 
Великого Запоріжжя. В Києві — 
ч 1944. У складі ін-ту: центр, ви¬ 
роби., що об’єднує архітектурно- 
проектні майстерні, н.-д. та інже¬ 
нерні відділи; Філіали: Волинський 
(у м. Луцьку), Закарпатський (у м. 
Ужгороді з відділенням у м. Му- 
качеві), Івано-Франківський (з 
відділенням у м. Калуші), Львівсь¬ 
кий (з відділенням у м. Дрогобичі), 
Миколаївський, Одеський (з від¬ 
діленням у м. Ізмаїлі), Ровенсь- 
кий та Херсонський. Ін-т є гол, 
респ. орг-цією по розробці проектів 
і схем районного планування, ген. 
планів міст і селищ міського типу, 
по житлово-громад. будівництву; 
провідною — по плануванню ку¬ 
рортів, зелених зон і ландшафтних 
зразково-показових парків. Ін-т 
розробляє трансп. схеми великих 
міст, проекти інженерних мереж і 
споруд, науково-методичні й нор¬ 
мативні матеріали по проектуван¬ 
ню тощо. Видає (з 1961) зб. праць 
з питань проектування. 

Є. О. Пильник. 

ДІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД, Дер-Ч 
жавний республіканський інститут 
житлового і цивільного будівниц¬ 
тва та підприємств будівельної ін¬ 
дустрії — проектна організація 
Держбуду УРСР. Організований 
19ч9 в Києві на базі проектно-розві¬ 
дувальних ін-тів «Діпробудіндуст- 
рія» і «Діпроцивільбуд». У скла¬ 
ді ін-ту: центр, вироби, у Києві, 

що об’єднує архіт.-конструкторські 
майстерні та інженерні відділи; 
філіали у Вінниці, Житомирі, 
Тернополі, Хмельницькому, Черка¬ 
сах, Чернігові та Чернівцях. Ін-т 
розробляє проекти підприємств 
буд. індустрії, з-дів механізова¬ 
ного та ручного будівельного ін¬ 
струменту, з-дів по виготовленню 
металоконструкцій, будівельних де¬ 
талей і виробів з деревини, ремонту 
буд. машин. Створює типові та 
індивідуальні проекти житлових і 
громадських будинків, н.-д. ін-тів, 
проекти забудови міст, селищ місь¬ 
кого типу, сіл тощо. За створення 
проекту Палацу культури < У краї¬ 
на» (Київ) ін-т удостоєний Держ. 
премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка 
(1971), проект Ін-ту теоретичної 
фізики АН УРСР відзначено пре¬ 
мією Ради Міністрів СРСР (1972). 

М. О Смдоргн. 
ДІРАК (Бігас) Поль-Адрієн-Мо- 
ріс (н. 8.VIII 1902, Брістоль) — 
англійський фізик-теоретик, член 
Лондон, королівського т-ва (з 
1930) , іноземний член АН СРСР (з 
1931) . Закінчив Брістольський 
(1921) і Кембріджський (1926) 
ун-ти. У 1932—69 — професор Ке- 
мбріджського ун-ту. Д.— один із 
засновників квантової механіки. 
Побудував т. з. теорію перетворень 
(1926—27), запропонував метод 
вторинного квантування (1927). У 
1928 створив релятивістську тео¬ 
рію руху електрона, що поєднала 
відносності теорію, кванти і спін, 
які здавалися поняттями незалеж¬ 
ними одне від одного. Важли¬ 
вим результатом теорії Д. було 
передбачення існування позитро¬ 
на. В 1933 висунув гіпотезу про 
існування антиречовини. Незалеж¬ 
но від Е. Фермі 1926 розробив ста¬ 
тистику частинок з напівцілим спі¬ 
ном — т. з. Фермі — Дірака ста¬ 
тистику. Д. належать також до¬ 
слідження з теорії елементарних 
частинок, квантової теорії поля й 
теорії гравітації. Нобелівська пре¬ 
мія, 1933 (спільно з Е. Шредінге- 
ром). 
ДІРАКА РІВНЯННЯ — рівняння 
квантової механіки для хвильової 
функції релятивістської частинки 
(див. Відносності теорія) зі спі¬ 
ном 1/2 (електрон, мюон, нейтри¬ 
но і т. д.), яка вільно рухається 
або перебуває в зовнішньому полі. 
Запропонував 1928 П.-А.-М. Ді- 
рак. За допомогою Д. р. було пояс¬ 
нено тонку структуру рівнів енер¬ 
гії атома водню і Зеємана явище, 
чого не можна було зробити, вихо¬ 
дячи з нерелятивістських Шре- 
дінгера рівнянь. З розв’язків Д. р. 
для вільної частинки було зроблено 
припущення про існування анти¬ 
частинок, яке підтвердилось від¬ 
криттям 1932 позитрона. Д. р. по¬ 
ряд з Максвелла рівняннями ле¬ 
жить в основі квантової електро¬ 
динаміки й відіграє фундамен¬ 
тальну роль у сучас. теорії елемен¬ 
тарних частинок. 
Літ.: Давьідов А. С. Квантовая меха- 
ника. М., 1973; Боголюбов Н. Н., 
Ширков Д. В. Введение в теорию кван- 
тованньїх полей. М., 1977; Дирак 
П. А. М. Принципи квантовой меха- 
ники. Пер. с англ. М., 1960. 

І. Р. Юхновський. 

ДІРІХЛЄ (ОігісЬІеІ) Петер-Густав- 
Лежен (13.11 1805, Дюрен — 5.У 
1859, Геттінген) — німецький ма¬ 

тематик. Професор Берлін. (1831— 
55) та Геттінген, (з 1855) ун-тів. 
Осн. праці Д. стосуються чи¬ 
сел теорії й математичного ана¬ 
лізу. Довів теорему про існування 
нескінченно великого числа прос¬ 
тих чисел у будь-якій арифметич¬ 
ній прогресії з цілих чисел, 
перший член і різниця якої не ма¬ 
ють інших спільних дільників, 
крім 1 та —1, вперше точно сфор¬ 
мулював і дослідив поняття ««умов¬ 
на збіжність ряду», строго довів 
можливість розкладу у Фур'е 
ряд кусково-монотонної функції зі 
скінченним числом точок розриву. 
Багато праць Д. стосуються й ме¬ 
ханіки та матем. фізики. 
ДІРІХЛЄ ЗАДАЧА — задача про 
відшукування розв’язку диферен¬ 
ціального рівняння з частинними 
похідними (див. Рівняння матема¬ 
тичної фізики) або систем таких 
рівнянь за значеннями цього роз¬ 
в’язку, заданими на межі роз¬ 
глядуваної області. Названа за 
ім’ям П.-Г.-Л. Діріхле. Див. Кра¬ 
йові задачі. 
ДГРКА у фізиці твердого 
тіла — квазічастинка в напів¬ 
провіднику, діелектрику або металі, 
пов’язана з незайнятим електроном 
квантовим станом у валентній зоні 
(див. Зони енергетичні в криста¬ 
лах). Під дією зовн. електр. і магн. 
полів Д. поводить себе як частин¬ 
ка з додатним зарядом, рівним за 
абс. величиною зарядові електрона. 
ДІСНЕЙ (Дісні; Оізпеу) Уолт (5. 
XII 1901, Чікаго — 15.XII 1966, 
Бербанк) — американський кіно¬ 
режисер, продюсер. Навчався в 
Академії красних мистецтв у Чіка¬ 
го. В кіно з 1922. У 1923—28 знімав 
короткометражні мультфільми з 
гол. персонажами Алісою, Осваль- 
дом і мишеням Міккі. Повномет¬ 
ражні фільми: «Білосніжка і сім 
гномів» (1938), «Піноккіо» (1939), 
«Бембі» (1942), «Аліса в країні 
чудес» (1951), ««Спляча красуня» 
(1958) та ін. З 1950 виступав і як 
продюсер документ, і худож. філь¬ 
мів. У 1955 в м. Анахайм (Калі¬ 
форнія) відкрив розважальний 
парк ««Діснейленд», де атракціони 
відтворюють образи його кінокар¬ 
тин. 
Літ.: Арнольди 3. М. Жизнь и сказки 
Уолта Диснея. Л., 1968. 

ДГСТЕРВЕГ (Віе5Іепуе§)Фрідріх- 
Адольф-Вільгельм (29.Х 1790, Зі- 
ген, Вестфалія — 7.VII 1866, Бер¬ 
лін) — німецький педагог-демо¬ 
крат. Виступав проти станових і 
нац. обмежень у галузі освіти, 
проти опіки церкви над школою. 
Послідовник Песталоцці, осн. 
принципами виховання Д. вважав 
природовідповідність, культуро- 
відповідність і самодіяльність, роз¬ 
робив дидактику розвиваючого на¬ 
вчання. Д.—автор підручників з 
математики, нім. мови, природо¬ 
знавства, географії, астрономії, ві¬ 
домої праці ««Дороговказ до освіти 
німецьких учителів» (т. 1—2, 
1835), якою користувались і вчи¬ 
телі Польщі й Зх. України. В 
НДР встановлено медаль імені Діс- 
тервега. 
Те.: Рос. перекл. — Избранньїе 
педагогические сочинения. М., 1956. 

дГти — за радянським правом осо¬ 
би, що не досягли повноліття (див. 
Неповнолітні в праві). Д. є й осо- 



би, що є синами і дочками щодо 
своїх батьків незалежно від віку. 
Див. Батьківство в праві, Бать¬ 
ківські права і обов'язки. 
ДГТИ БОЯРСЬКІ — розряд дріб¬ 
них феодалів, що з’явився на Русі 
в 15 ст. Вважаються нащадками 
збіднілих боярських чи молодших 
членів князівських родин. Д. б. 
перебували на обов’язковій служ¬ 
бі, за що одержували від князів, 
бояр чи церкви помістя. З 16 ст. 
Д. 6. звичайно були вотчинниками 
(див. Маєток). У 15 — 1-й пол. 
16 ст. звання Д. б. вважалося ви¬ 
щим за дворянське. Термін цей 
зник на поч. 18 ст. у зв’язку зі 
злиттям служилих людей в один 
стан — дворянство. 
ДГТРІХ (ОіеІгісЬ} Марлен 
(справж. ім’я та прізв.— Марія- 
Магдалена фон Лош; н. 27.XII 
1904, Берлін) — американська і 
нім. кіноактриса. В кіно з 1922. 
Першу значну роль зіграла у філь¬ 
мі «Голубий ангел* (1930). З 1930— 
в Голлівуді, де знімалась в екзо¬ 
тичних фільмах «Марокко» (1930), 
«Шанхайський експрес» (1932), 
«Червона імператриця» (1934) в 
амплуа жінки-чвамп». У роки 2-ї 
світової війни брала активну участь 
в антифашист, пропаганді, висту¬ 
пала як співачка. Знялась у філь¬ 
мах «Свідок звинувачення» (1954), 
«Процес у Нюрнберзі» (1962). 
Відома й своїми виступами на 
естраді. 
діурЄз (відгрец. бюорєсо — виді¬ 
ляю сечу) — те саме, що й сечови¬ 
ділення. 
діурЄтики (ГРЄЦ. 6іООрТ|ТІХб£ — 
сечогінний) — те саме, що й сечо¬ 
гінні засоби. 
ДІЦ (Біег) Фрідріх-Крістіан (15. 
III 1794,Гісен — 29.V1876, Бонн)- 
німецький філолог. Основопо¬ 
ложник романського порівняльно- 
історичного мовознавства. Профе¬ 
сор Боннського ун-ту (з 1823). Ав¬ 
тор праць з романських мов («Гра¬ 
матика романських мов», т. 1—З, 
1836—44; чЕтимологічний словник 
романських мов», 1853), дослі¬ 
джень про провансальську л-ру, 
про поезію трубадурів (ч Поезія тру¬ 
бадурів», 1826; «Життя і творчість 
трубадурів», 1829). 
ДГЦГЕН (Біеігзеп) Йосиф (9.ХІІ 
1828, Бланкенберг — 15. IV 1888, 
Чікаго) — німецький революціо¬ 
нер, філософ, який значною мі¬ 
рою самостійно прийшов до діа¬ 
лектичного матеріалізму. Робітник. 
Брав участь у революції 1848—49 
в Німеччині, через переслідування 
властей емігрував до СІЛА. В 
1864—69 жив у Росії, працював на 
шкірзаводі в Петербурзі, потім по¬ 
вернувся до Німеччини. З 1869 — 
член с.-д. партії, організатор однієї 
з секцій Інтернаціоналу 1-го. В 
1884 виїхав до СІЛА, де став одним 
з керівників амер. робітн. руху. 
Автор праць з філософії і політич¬ 
ної економії. Матеріалізм і атеїзм 
Д. формувалися гол. чином під 
впливом Л. Фейєрбаха, а після 
1867 — К. Маркса і Ф. Енгельса. 
В. І. Ленін, критикуючи помилки 
Д., високо цінив його як одного з 
«видатних соці ал-демократичних 
письменників-філософів Німеччи¬ 
ни» (Повне зібр. тв., т. 23, с. 113). 
Те.: Рос. перекл.— Избранньїе 
философские сочинения. М., 1941 

Літ.: Волкова В. В. Иосиф Дицген. 
М., 1961. 

ДІЮЧИХ МАС ЗАКОН — закон 
про співвідношення між швидкіс¬ 
тю хім. реакції і концентрацією 
реагуючих речовин. Сформулюва¬ 
ли його 1864—67 норвезькі вчені 
К. Гульдберг і П. Вааге. Д. м. з. 
твердить: у стані хім. рівноваги 
при незмінній т-рі відношення до¬ 
бутку концентрацій продуктів ре¬ 
акції (взятих у степенях, рівних 
стехіометричним коеф. відповід¬ 
них речовин; див. Стехіометрія) 
до такого самого добутку для ви¬ 
хідних речовин є величиною ста¬ 
лою (константа рівноваги хім. 
реакції), тобто для оборотної хім. 
реакції аА + ЬВ тМ + пИ 

СТТЬ {-л П. 

М 
константа рівноваги Кс =—-——г, 

СА ’ ЧВ 
де С з відповідними індексами — 
рівноважні концентрації реагую¬ 
чих речовин; а, Ь, т, п — коеф. 
при формулах речовин А, В, М і 
N. Д. м. з. дає змогу визначати й 
регулювати напрям і швидкість 
хім. процесів. 

і. В. П’ятницький. 

дія — місто Боспорської держа¬ 
ви. Пліній Старший (1 ст. н. е.) ло¬ 
калізував Д. на Керченському 
п-ові, в районі сучас. мису Комиш- 
Бурун. Стефан Візантійський 
(5—6 ст. н. е.) згадував Д. як сьо¬ 
ме місто Скіфії, локалізуючи його 
десь біля Фасіса (тепер Поті) на 
Кавказ, узбережжі. Але ця версія 
мало вірогідна. Деякі вчені вва¬ 
жають, що Д. є ранішою, грец. наз¬ 
вою міста Тірітаки. 
ДГя — фізична величина, яка має 
розмірність добутку енергії на 
час (або імпульсу на переміщен¬ 
ня); одна з важливих характерис¬ 
тик механічної системи. Д. звичай¬ 
но виражають означеним інтегра¬ 
лом (функціоналом). Залежно від 
застосовуваних варіаційних прин¬ 
ципів механіки можливі різні ви¬ 
рази Д. Так, у найменшої дії прин¬ 
ципі у формі Гамільтона — Петро¬ 
градського Д. має вигляд: Ч? = 

і 

їді, де Ь = Т — П —т. з. функ- 

ція Лагранжа, Т і П — відповідно 
кінетична й потенціальна енергії 
системи, і — і0 — проміжок ча¬ 
су, за який система з початкового 
положення переходить у довільне 
залежне від значення і положення. 

і 

Д. за Лагранжем 5 = ^2 Тйі вхо- 

1 о 
дить до виразу варіаційного прин¬ 
ципу Ейлера — Лагранжа. Крім 
механіки класичної, при відповід¬ 
них узагальненнях поняття «дія» 
застосовують у механіці деформо¬ 
ваного середовища, електродина¬ 
міці, термодинаміці оборотних 
процесів, квантовій механіці. 
Літ. див. до ст. Варіаційні принципи 
механіки. К. М. Кільчевська. 

ДІЯ в театр і — засіб виражен¬ 
ня в акторському мистецтві. В 
драматургії під Д. розу¬ 
міють розвиток подій, через які 
розкриваються конфлікти твору і 
проявляються риси персонажів. Д. 
називають і закінчену частину 

драм., оперного чи балетного твору 
або спектаклю (див. також Акт). 
ДІЯЛЬНІСТЬ — спосіб буття лю¬ 
дини в світі, здатність її вносити в 
дійсність зміни. Осн. моменти Д.: 
суб’єкт з його потребами; мета, 
відповідно до якої перетворюється 
предмет; об’єкт, на який спрямо¬ 
вано Д.; засіб реалізації мети; ре¬ 
зультат Д. Заг. засобом Д. є су¬ 
купність знарядь праці, створених 
людьми,— техніка і технологія. 
Універсальним предметом Д. є 
природа й суспільство, а її заг. 
наслідком — олюднена природа. 
Всі ці моменти Д. розчленовуються 
на два види: ідеальний і матеріа¬ 
льний, а сама Д. є взаємоперетво¬ 
ренням їх, яке має двоїстий харак¬ 
тер: з одного боку, суб’єкт має 
справу з наявним об’єктом і, орієн¬ 
туючись по ньому, створює його 
ідеальний образ — теоретичне став¬ 
лення до світу; з другого,— лю¬ 
дина створює ідеальний образ ба¬ 
жаного, відповідно до якого пере¬ 
творюється предмет,— практичне 
ставлення до світу. Теорія і прак¬ 
тика взаємозумовлюють одна одну, 
проте провідною стороною цих 
взаємовідносин є практика. Д. 
історично розвивається, проходить 
ряд формоутворень або ступенів: 
безпосередня Д., теоретична і прак¬ 
тична Д., єдність теоретичного і 
практичного ставлення до світу. За¬ 
лежно від багатоманітності потреб 
людини і суспільства існують кон¬ 
кретні види Д. (духовна і матері¬ 
альна, виробнича, трудова і нетру¬ 
дова тощо), кожний з яких вклю¬ 
чає елементи і практичної й теоре¬ 
тичної Д. В життєдіяльності лю- 
лей теорія і практика завжди опо¬ 
середковані одна одною, але в різ¬ 
них формах: для класово-антаго¬ 
ністичних формацій характерне 
їхнє протиставлення, для комуніс¬ 
тичного суспільства — гармонійна 
єдність. Як процес, у якому при¬ 
рода, суспільство й духовний світ, 
матеріальне й ідеальне перебува¬ 
ють у безпосередній єдності, Д. є 
грунтом для виникнення основного 
питання філософії, правильне роз¬ 
в’язання якого можливе лише шля¬ 
хом наук, розкриття діалектики 
Д. Абсолютизація якогось її мо¬ 
менту визначає певний тип філо¬ 
софії: перевищення ролі суб’єкта 
приводить до суб’єктивного ідеа¬ 
лізму, абсолютизація об’єкта — 
до споглядального метафізичного 
матеріалізму, перенесення Д. на 
всю дійсність — до об'єктивного 
ідеалізму. Наук, розуміння Д. 
можливе лише з позицій діалек¬ 
тичного матеріалізму. 

М. О. Булатоь 
ДІЯННЯ ЮРИДИЧНЕ— дія або 
утримання від неї (бездіяння) 
суб’єкта права, що тягне за собою 
правові наслідки (права, обов’яз¬ 
ки, відповідальність згідно з нор¬ 
мами права). Д. ю. є. об’єктив¬ 
ним виявом свідомості й волі люди¬ 
ни, проявом її соціально-правової 
активності. Див. також Факт юри¬ 
дичний. 
ДЛОЖЙВСЬКИЙ Сергій Степано¬ 
вич (1889, Кам’янець-Подільський, 
тепер Хмельн. обл.— 23.Х 1930, 
Одеса) — український рад. архео¬ 
лог і філолог. Закінчив істор.-фі- 
лол. факультет Київ, ун-ту. Пра¬ 
цював у вузах Києва. З 1920 — ди- 
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ректор Одес. археол. ін-ту і про¬ 
фесор Ін-ту нар. освіти. Одночасно 
з 1920 — директор Історико-ар- 
хеол. музею в Одесі. Був головою 
археол. секції Одес. комісії крає¬ 
знавства. Брав участь у розкопках 
Ольвії. Автор праць переважно з 
античної археології та епіграфіки. 
ДЛ(ЕНСЬКИЙ Лука (Лукаш; рр. 
н. і см. невід.) — український пи¬ 
сьменник серед. 18 ст., автор ак¬ 
ростиха «ГГЬснь покаянная...», на¬ 
друкованого в <Богогласнику>. За 
змістом твір схожий на відомі у 
вітчизняній і зх.-європ. л-рі пере¬ 
робки легенди про суперечку душі 
з тілом; за формою — це нерівно- 
складовий книжний вірш, слов’я- 
норуська мова якого пересипана 
полонізмами й українізмами. 
ДЛУГОШ (Шияго52) Ян (1415, 
Бжезьниця Радомщанського пов. 
— 19.V 1480, Краків) — польський 
історик і дипломат, церковний 
діяч. У 1431 закінчив Краків, ун-т. 
З 1436 — краківський каноник, з 
1480 — Львів, архієпископ. Не раз 
представляв Польщу на міжнар. 
арені (переговори з Тевтонським 
орденом, Угорщиною, Чехією). Ав¬ 
тор «Історії Польщі» (викладено 
події з найдавніших часів до 1480, 
12 кн. лат. мовою), яка написана 
на основі польс., чес., угор. і нім. 
хронік, давньорус. і лит. літопи¬ 
сів. Праця Д. містить важливі ві¬ 
домості про тер. України. 
ДЛ УСЬКИЙ (Шиз кі; справжнє 
прізвище — Лангер) Остап (31.X 
1892, Бучач, тепер райцентр Тер- 
ноп. обл.— 12.11 1964, Варша¬ 
ва) — польський політ, і громад, 
діяч. Член Компартії Польщі з 
1918. В 1918 закінчив Віденський 
ун-т. У 1921 і 1926 за революц. 
діяльність був заарештований. 
Учасник 6 (1928) і 7-го (1935) кон¬ 
гресів Комінтерну. Перебуваючи в 
еміграції у Франції (1937—45), 
брав активну участь у Русі Опору. 
З 1945 — член ЦК Польської ро- 
бітн. партії, з 1948 — член ЦК 
ПОРП. У 1945—48—гол. ред. газ. 
«Глос люду» («Голос народу»). 
Був членом Всесв. Ради Миру (з 
1950). Міжнар. Ленінська премія 
«За зміцнення миру між народа¬ 
ми», 1960. 
ДМАНІСІ — одне з міст-фортець 
середньовічної Грузії (тепер смт, 
райцентр Груз. РСР), на р. Маша- 
вері (бас. Кури). Виникло не рані¬ 
ше 9 ст. з невеликого поселення 6— 
8 ст. З 9 ст. Д. володіли араби, 
згодом турки-сельджуки, яких ви¬ 
гнав 1123 Давид Будівник. Роз¬ 
квіт Д. припадає на 12—13 ст. Після 
зруйнування міста Тімуром (кін. 
14 ст.) почався його занепад. У 
серед. 18 ст. воно припинило своє 
існування. Збереглися руїни місь¬ 
ких мурів і стін відбудованого у 
18 ст. храму з портиком 13 ст. та ін. 
Археологічні розкопки провадять¬ 
ся з 1936. 
ДМИТЙРКО Любомир Дмитро¬ 
вич [н. 5(18).ІІІ 1911, м. Винники, 
тепер у складі м. Львова] — укра¬ 
їнський рад. письменник. Член 
КПРС з 1943. Навчався (192&—29) 
в Кам’янець-Подільському ін-ті 
нар. освіти. Перша збірка опові¬ 
дань— «Вітер зі Сходу» (1930). 
Автор поетичних збірок «Іду І» 
(1930), «Молода земля» (1935), 
«Книга боротьби» (1939) та ін. Під 

час Великої Вітчизн. війни був 
військ, кореспондентом, видав кі¬ 
лька збірок віршів («Слава», 1942; 
«На полі бою», 1944, та ін.). Після 
війни вийшли друком поетичні 
збірки «Вітчизна» (1948), «Осінь 
за океаном» (1959), «Крилатий 
кінь» (1974), «Земна вісь» (1977), 
драм, поема «Первоцвіт» (1970), 
роман «Розлука» (1957), трилогія 
«Міст через прірву» («Обпалені 
громами», 1962; «Планета в теплих 
долонях», 1963; «Вечірня зоря», 
1965), повість «Останні кілометри» 
(1972) та ін. В театрах України 
поставлено п'єси Д. «Генерал Вату- 
тін» (1947), «Навіки разом» (1951), 
«Шляхи людські» (1960), «Лавро¬ 
вий вінок» (1972). З 1962 — голов¬ 
ний редактор ж}фн. «Вітчизна>. 
Виступає як публіцист. Нагоро¬ 
джений орденом Вітчизняної вій¬ 
ни 1-го ступеня, 2 орденами Тру¬ 
дового Червоного Прапора, орде¬ 
ном «Червоної Зірки», медалями. 
Держ. премія УРСР ім. Т. Г. Шев¬ 
ченка (1979). 
Те.: Роки, мрії, роздуми, т. 1—2. К., 
1963; Вибрані твори, т. 1—2. К., 
1971; Світе мій. К., 1978; Основа. 
К., 1978; Рос. п е р е к л - Послед- 
ние километрьі. М., 1975. 
Літ.: Про Любомира Дмитерка. К., 
1971. М. І. Дубина. 
ДМИТРЕНКО Дмитро (псевд.— 
Осип Бут; рр. н. і см. невід.) — 
український акторі драматург40— 
60-х рр. 19 ст. Сценічну діяльність 
розпочав у Курському театрі в 40-х 
рр. У 1846—48 брав участь як ак¬ 
тор і режисер у виставах кріпаць¬ 
кого театру І. О. Хорвата (с. Голо- 
віно Грайворонського повіту Кур¬ 
ської губ.). Згодом виступав у різ¬ 
них рос.-укр. трупах (Харків, 
Ставрополь). Автор водевілів: 
«Кум-мірошник, або Сатана в боч¬ 
ці» (1850), «Панас-викрутас» 
(1853), «Малоросійські вареники, 
або Останній день масниці» (1856), 
«Вечір на хуторі біля Диканьки» 
(за Гоголем, 1864), «Одна година 
із козацького побуту» (за оповідан¬ 
ням І. Срезневського, 1866). Зали¬ 
шив спогади про кріпацький театр 
І. О. Хорвата (1865). 

Р Я. Пилипчук. 

ДМИТРЄНКО Ігор Михайлович 
(н. 24.VII 1928, Харків) — укра¬ 
їнський рад. фізик, чл.-кор. АН 
УРСР (з 1976). Член КПРС з 
1971. Закінчив Харків, політех. 
ін-т (1952). У 1953—60 працю¬ 
вав у Фіз.-тех. ін-ті АН УРСР, з 
1960 — у Фіз.-тех. ін-ті низьких 
т-р АН УРСР. Осн. дослідження 
— з фізики низьких т-р, електрон¬ 
них властивостей металів, надпро¬ 
відності, надпровідникової елек¬ 
троніки. Зокрема, спільно з співро¬ 
бітниками експериментально від¬ 
крив випромінювання, яке гене¬ 
рується у надпровідних контактах 
при нестаціонарному ефекті Джо- 
зефсона. Нагороджений орденом 
«Знак Пошани», медалями. 
ДМИТРбНКО Петро Олексійович 
[н.1 (14). VIII 1909, с. Мостище, те¬ 
пер с. Петрівське Козелецького 
р-ну Черніг. обл.] — український 
рад. агрохімік. Чл.-кор. АН УРСР 
(з 1964), доктор с.-г. наук (з 1955), 
професор (з 1960), засл. діяч нау¬ 
ки УРСР (з 1969). Член КПРС з 
1939. В 1932 закінчив Київ, агро- 
інженерний ін-т цукр. пром-сті. В 
1934—36 — співробітник Укр. 

н.-д. ін-ту агрогрунтознавства і хі¬ 
мізації; в 1937—41 і з 1946 — зав. 
лабораторією Укр. н.-д. ін-ту зем¬ 
леробства. Учасник Великої Віт¬ 
чизн. війни 1941—45. Осн. праці 
з питань живлення рослин, підви¬ 
щення коеф. корисної дії добрив з 
урахуванням грунтово-кліматич¬ 
них і агротехнічних умов застосу¬ 
вання їх. Нагороджений орденом 
Червоної Зірки, ін. орденами, ме¬ 
далями. 
ДМИТРЙШИН Андрій Федоро¬ 
вич (21.XII 1891, с. Долина на Тер¬ 
нопільщині — 17. III 1970, Нью- 
Йорк) — діяч прогресивних укр. 
орг-цій у Пн. Америці. Перед 
1-ю світовою війною емігрував до 
Канади, був одним з організаторів 
Української с.-д. партії Канади. З 
1915 жив у СПІА, брав активну 
участь у роботі укр. прогресивних 
орг-цій (Запомоговий союз амери¬ 
канських українців, Ліга амери¬ 
канських українців). Після 2-ї 
світової війни працював у газ. 
<Українські вісті>. В. Л. Чорний. 
ДМЙТРІВКА — селище міського 
типу Бахмацького р-ну Черніг. 
обл. УРСР, нар. Ромен (бас. Дніп¬ 
ра). Залізнична ст. Рубанка. 4,0 
тис. ж. (1978). Овочесушильний та 
2 цегельні з-ди, маслозавод, цех 
Бахмацького харч, комбінату, ви¬ 
робниче відділення сільгосптехні¬ 
ки, міжколг. буд. орг-ція, комбінат 
побутового обслуговування. Дві 
заг.-осв. школи; лікарня, поліклі¬ 
ніка, клуб, 3 б-ки. Утворена 1958. 
ДМЙТРІЄВ Андрій Михайлович 
[ЗО.ХІІ 1878 (11.1 1879), м. Ри- 
бінськ, тепер Яросл. обл. РРФСР 
— 25. VII 1946] — російський рад. 
вчений-рослинник, один з осново¬ 
положників вітчизн. луківництва. 
Закінчив Петерб. ун-т (1901). Пра¬ 
цюючи інспектором луківництва в 
департаменті землеробства (1901— 
07), організував вивчення природ¬ 
ної кормової бази пн. і центр, час¬ 
тин Європ. Росії. Працював на 
Деркульській степовій цілинній ді¬ 
лянці в Харків, губ. Один із зас¬ 
новників Держ. лучного ін-ту 
(Москва) і його директор (1922— 
ЗО). Розробив класифікацію лучних 
угідь нечорноземної зони. Держ. 
премія СРСР, 1949 (посмертно). 
ДМЙТРІЄВ Микола Ізмаїлович 
[28.ІІІ (9.ІУ) 1886, с. Улянівка, 
тепер смт Білопільського р-ну Сум. 
обл.— 8.XI 1957, Харків] — укра¬ 
їнський рад. географ, професор 
Харків, ун-ту (з 1922). Праці Д. 
висвітлюють питання геоморфо¬ 
логії (геоморфологічне районуван¬ 
ня УРСР), палеогеографії України 
та історії геогр. досліджень. Автор 
праці «Рельєф УРСР» (1936). 
ДМЙТРІЄВ Модест Львович [15 
(28). II 1909, Ташкент — 5.У 1974, 
Одеса] — український рад. хірург, 
засл. діяч науки УРСР (з 1972). 
Член КПРС з 1939. В 1931 закін¬ 
чив мед. ф-т Середньоазіатського 
ун-ту (Ташкент). З 1945 — доцент, 
а з 1952 — зав. кафедрою Одесько¬ 
го мед. ін-ту. Основні праці — в 
галузі хірургічної ортопедії дитя¬ 
чого віку, регенерації кісткової тка¬ 
нини — кісткової пластики. Наго¬ 
роджений орденом Леніна, ін. 
орденами, медалями. 
ДМЙТРІЄВ Олександр Іванович 
[2(14).Х 1878, Петербург — 2.ХІІ 
1959, Ленінград] — російський 
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рад. архітектор та інженер, ака¬ 
демік архітектури (з 1912). В 
1900 закінчив Ін-т цивільних інже¬ 
нерів, 1903 — АМ у Петербурзі. 
Серед споруд: будинки — Нахі- 
мовського військ.-мор. уч-ща в 
Ленінграді (1908—12), Управління 
Пд. з-ць (1908—10), кооперації 
(1927—ЗО, у співавтор, з О. Мун- 
цем); Палац культури залізнични¬ 
ків (1931—32) — всі в Харкові, 
комплекс пром. споруд у Талліні 
(1913—17), Електроцентраль пн.-сх. 

О. Т. Дмитрієв. Палац культури заліз¬ 
ничників у Харкові. 1931—32. 

Донбасу (1928—ЗО), клуб-театр у 
Краматорську (1930), міст у Красно¬ 
ярську (1956—61, у співавторстві). 
ДМИТРІЄВА Єлизавета Луківна 
(справж. прізв.— Кушелєва; тра¬ 
вень 1851, Псковська губ.— після 
1909) — російська революціонер¬ 
ка, активна учасниця Паризької 
комуни 1871. Виїхала за кордон 
восени 1868. В 1870 брала активну 
участь у роботі Російської секції 
1-го Інтернаціоналу. В період Па¬ 
ризької комуни була паризькою 
кореспонденткою К. Маркса. Під 
час барикадних боїв у Парижі очо¬ 
лювала батальйон комунарок. Не¬ 
забаром після падіння Комуни по¬ 
вернулася до Росії. Відійшла від 
гоомад. руху. 
ДМЙТРІЙ (рр. н. і см. невід.) — 
український живописець середини 
16 ст. Працював у Галичині. Напи¬ 
сав ікони для іконостаса церкви 
Різдва Богородиці в с. Долині (те¬ 
пер Івано-Фр. обл.); ікони «Пан- 
тократор з дванадцятьма апостола¬ 
ми» (1565) та «Різдво Марії» (бл. 
1565) — зберігаються у Львів, му¬ 
зеї укр. мистецтва. 
ДМЙТРІЙ ДОНСЬКбЙ (Дмит- 
рій Іванович; 12.Х 1350, Москва — 

Дмитрій. Різдво Марії. Близько 1565. 
Львівський музей українського мисте¬ 
цтва. 

19.У 1389, там же) — великий 
князь владимирський і москов¬ 
ський (з 1359), внук Івана І Данило¬ 
вича ІСалити. Спираючись на зрос¬ 
лу могутність Моск. князівства, 
на підтримку служилих бояр і 
міськ. населення, Д. Д. подолав 
своїх суперників у боротьбі за ве¬ 
ликокнязівську владу — суздаль- 
сько-нижегородського, рязансько¬ 
го і тверського князів. За князю¬ 
вання Д. Д. було проведено за¬ 
ходи щодо централізації держ. уп¬ 
равління й поліпшення військ, 
справи, зроблено спробу підпо¬ 
рядкувати церкву держ. владі. 
В 1367 збудовано перший кам’я¬ 
ний кремль у Москві. В 1368, 1370 
і 1372 Д. Д. відбив напади на Мос¬ 
кву лит. князя Ольгерда. Д. Д. 
перший з рус. князів очолив зброй¬ 
ну боротьбу проти монголо-та- 
тарського іга. В 1378 завдав по¬ 
разки татарам на р. Вожа. На чолі 
об’єднаної рус. раті, до складу 
якої входили й укр. і білорус, за¬ 
гони, в Куликовській битві 1380 
розгромив військо золотоордин- 
ського темника Мамая, за що його 
прозвали Донським. За князюван¬ 
ня Д. Д. Москва утвердила своє 
провідне становище в рус. землях. 
Літ.: Сахаров А. М. Образование и 
развитие Российского государства в 
ХІУ-ХУІІ вв. М., 1969. А. А. Вовк. 

ДМЙТРІЙ ІВАНОВИЧ [19(29).Х 
1582, Москва — 15(25).V 1591, Уг- 
лич] — син царя Івана IV Грозно¬ 
го. Після смерті царя (1584) Борис 
Годунов вислав Д. І. разом з ма¬ 
тір’ю Марією Нагою з Москви до 
Углича, де царевич загадково за¬ 
гинув. Смерть Д. І. офіційно було 
оголошено наслідком нещасного ви¬ 
падку, але в народі ширилися чут¬ 
ки про вбивство царевича за нака¬ 
зом Годунова. Версію про вряту¬ 
вання Д. І. і загибель когось ін¬ 
шого замість нього використали 
польс. феодали для висунення 
претендентів на моск. престол — 
самозванців Лжедмитрія І і Лже- 
дмитрія II. 
ДМЙТРІЙ ІЛЕМЯКА (1420— 
1453, Новгород) — князь галицький 
(Галича-Костромського). Внук кн. 
Дмитрія Донського. З 1436 очо¬ 
лював удільно-князівську й бояр¬ 
ську опозицію проти централіза¬ 
торської політики моск. великого 
князя. В1446 взяв у полон і осліпив 
Василія //, захопив великокнязів¬ 
ський престол, але, не діставши 
підтримки служилого населення 
Москви, змушений був відмовити¬ 
ся від престолу. Ім’ям Д. ПІ. на¬ 
зивали несправедливого й кори¬ 
столюбного суддю («шемякін суд»). 
ДМИТР<5 (рр. н. і см. невід) —ки¬ 
ївський воєвода, намісник Дани¬ 
ла Галицького. В 1240 керував обо¬ 
роною Києва від монголо-тат. орд 
хана Батия. Під час оборони міста 
був поранений і потрапив у полон. 
ДМЙТРОЧйНКО Олександр Пет¬ 
рович [н. 19.VIII (1.ІХ) 1900, смт 
Ула, тепер Бешенковицького р-ну 
Вітебської обл.] — російський рад. 
вчений, агроном-зоотехнік, Герой 
Соціалістичної Праці (1966), засл. 
діяч науки РРФСР (з 1962), акад. 
ВАСГНІЛ (з 1967). В 1922 за¬ 
кінчив Стебутовський с.-г. ін-т у 
Ленінграді. В 1923—31 працював у 
Держ. ін-ті дослідної агрономії; 
1939—46 — у Вологодському мо¬ 

лочному ін-ті; з 1946 — в Ленінгр. 
с.-г. ін-ті. Д.— автор наукових 
праць і ряду підручників та посіб¬ 
ників з питань годівлі с.-г. тварин 
1 поживності кормів. Нагороджений 
2 орденами Леніна, медалями. 

„ , В.М. Крилов. 
«ДНЄВНИК РУСЬКИМ» («Бпєлу- 
пук гизку») — газета політ, органі¬ 
зації <Руський собор>. Видавалася 
в серпні — жовтні 1848 у Львові за 
ред. І. М. Вагилевича. Вийшло 9 
номерів (1—6 і 9-й надруковані 
лат. алфавітом, 7 і 8-й — кирили¬ 
цею). В«Д. р.» друкувалися відоз¬ 
ви «Руського собору», загальнопо- 
літ. матеріали та белетристичні 
твори. «Д. Р-» закрив австр. уряд. 
«ДНЕПРбВСКАЯ ПРАВДА» — 
газета, орган Дніпропетров. об¬ 
кому Компартії України, обласної 
Ради народних депутатів. Вихо¬ 
дить з 10.1 1938 в м. Дніпропет¬ 
ровську; видається рос. мовою 
5 раз на тиждень. У 1944—45 
друкувалася під назвою «Заря». 
Нагороджена орденом Трудового 
Червоного Прапора (1978). 
ДНІ ВІДПОЧИНКУ — дні, віль¬ 
ні від роботи на підприємстві, в 
установі, організації. За рад. пра¬ 
вом розрізняють Д. в. щотижневі й 
щорічні. Щотижневі Д. в. надають¬ 
ся робітникам і службовцям після 
закінчення кожного робочого тиж¬ 
ня (див. Вихідні дні). До щорічних 
Д. в. належать святкові дні та 
оплачувані відпустки. 
ДНІ ЗНАМЕННИХ ДАТ І ПРО- 
ФЕСГЙНИХ СВЯТ в СРСР—ка¬ 
лендарні дати, присвячені історич- 

ДНІ ЗНАМЕННИХ 
ДАТ І ПРОФЕСІЙ- 

НИХ СВЯТ 

Є. Л. Дмитрівна. 

Дні знаменних дат і професійних свят в СРСР 

Назва днів і свят Дата 
святкування 

Дата 
встановлення 

День аерофлоту 
День Радянської Армії і 
Військово-Морського Флоту 
День працівників житлово- 
комунального господарства 
і побутового обслуговування 
населення 
День птахів — весняне свято 
школярів 
День геолога 
День військ протиповітряної 
оборони країни 
День космонавтики 
День радянської науки 
День пам’яті В. І. Леніна 
День преси 
День радіо 
Свято Перемоги 
День народження піонерської 
організації імені В. І. Леніна 
День прикордонника 
День хіміка 

День меліоратора 
День працівників легкої 
промисловості 
День медичного працівника 
День радянської молоді 

День працівників морського і 
річкового флоту 
Всесоюзний день винахідника 
і раціоналізатора 
День рибалки 
День металурга 
День працівника торгівлі 
День Військово-Морського 
Флоту СРСР 

2- а неділя лютого 2.ІІ 1979 
23 лютого 

3- я неділя березня 20. І 1972 

24 березня або на 1926 
початку квітня 
1- а неділя квітня 31. III 1966 
2- а неділя квітня 20. II 1975 

12 квітня 9. IV 1962 
3-я неділя квітня 28.11 1979 
22 квітня 4. І 1955 
5 травня 5. V 1922 
7 травня 2. V 1945 
9 травня 8. V 1945 
19 травня 1922 

28 травня 15. V 1958 
Остання неділя 10. XII 1965 
травня 
1- а неділя червня 24. V 1976 
2- а неділя червня ЗО. V 1966 

3-я неділя червня 10. XII 1965 
Остання неділя 7. II 1958 
червня 
Остання субота 24.1 1979 
червня 
1-а неділя липня 23.11 1979 

2- а неділя липня 
3- я неділя липня 
4- а неділя липня 
Остання неділя 
липня 

3. V 1965 
28. IX 1957 
29. VI 1966 
11. VI 1939 
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ним подіям у житті Рад. д-ви, свя¬ 
там міжнародної солідарності, свя¬ 
там працівників певної галузі нар. 
господарства, культури та ін. У 
Радянському Союзі та в бага¬ 
тьох зарубіжних країнах відзна¬ 
чаються і Всесвітні та Міжнародні 
дні. Див. відповідні таблиці, а та¬ 
кож ст. Дні відпочинку, Свят¬ 
кові дні. 

Продовження 

Назва днів і свят Дата 
святкування 

Дата 
встановлення 

Всесоюзний день залізнич¬ 
ника 

1-а неділя серпня 28. VII 1936 

Всесоюзний день фізкуль¬ 
турника 

2-а субота серпня 16. VII 1939 

День будівельника 2-а неділя серпня 6. IX 1955 

День Повітряного 
Флоту СРСР 

3-я неділя серпня ЗО. XI 1971 

День кіно 27 серпня 1957 

День шахтаря Остання неділя 
серпня 

10. IX 1947 

Свято Перемоги над Японією 
Всесоюзний день працівників 
нафтової і газової промисло- 

3 вересня 2. IX 1945 

вості 1-а неділя вересня 2». уш іуор 

День танкістів 2-а неділя вересня 11. VII 1946 

День працівника лісу 3-я неділя вересня 13. VIII 1966 

День машинобудівника Остання неділя 
вересня 

15. VIII 1966 

День учителя 1-а неділя жовтня 29. IX 1965 
День Конституції СРСР 7 жовтня 7. X 1977 
Всесоюзний день працівників 
сільського господарства 

2-а неділя жовтня 26. VIII 1966 

День працівників харчової 
промисловості 

3-я неділя жовтня ЗО. VIII 1966 

День працівників автомобіль- Остання неділя 
ного транспорту жовтня 19. І 1976 

День народження комсомолу 29 жовтня 1918 
Річниця Великої Жовтневої 
соціалістичної революції 

7—8 листопада 26. X 1927 

День радянської міліції 10 листопада 26. IX 1962 
День ракетних військ і арти¬ 
лерії 

19 листопада 17. XI 1964 

День енергетика 

Всесвітні та Міжнародні дні 

22 груди*» 23. V 1966 

Назва днів Дата Дата 
святкування встановлення 

Міжнародний жіночий день 8 березня 1910 

День Паризької Комуни 18 березня 20. II 1872 

Міжнародний день ліквідації 
расової дискримінації 

21 березня 1966 

Міжнародний день театру 27 березня 10. VI 1961 

Всесвітній день здоров’я 7 квітня 1948 

Всесвітній день авіації 
космонавтики 

12 квітня 9. IV 1962 

Міжнародний день солідар¬ 
ності молоді 

24 квітня 1957 

Всесвітній день поріднених Остання неділя 1963 
міст квітня 
День міжнародної солідар 
ності трудящих 

1 травня 1889 

Міжнародний день музею 18 травня 18. V 1977 
День визволення Африки 25 травня 1963 
Міжнародний день захисту 
дітей 

1 червня 1949 

Всесвітній день охорони 
навколишнього середовища 

5 червня 5. VI 1978 

Міжнародний день кооперації 1-а субота липня 1923 
Міжнародний день шахів 20 липня 20. VII 1966 
Міжнародний день солідар¬ 
ності журналістів 

8 вересня 1958 

День Організації Об’єдна¬ 
них Націй 

24 жовтня 31. X 1947 

Всесвітній день молоді 10 листопада 1945 
Міжнародний день студентів 17 листопада 1950 

дніпрб (поетичні назви — Дніпр, 
Славута, Славутич; грец. Воріюдє- 
ут|£ — Борисфен) — друга (після 
Волги) за довжиною і площею ба¬ 
сейну ріка Європ. частини СРСР. 
Тече територією РРФСР, БРСР та 
УРСР. Довж. в природному стані 
2285 км, після збудування каска¬ 
ду водосховищ, що в багатьох міс¬ 
цях випрямили фарватер, довж. 
становить 2175 км (у межах УРСР 
— 1095 км). Площа бас. 504 тис. 
км2. Д. бере початок на Валдай- 
ській височині з невеликого болота. 
Впадає в Дніпровський лиман Чор¬ 
ного моря. У верхів’ї тече неши¬ 
рокою заплавою, біля м. Орші 
перетинає пасмо пісковиків, утво¬ 
рюючи Кобеляцькі пороги. Нижче 
заплава розширюється до 12 км, 
русло поділяється на протоки, ут¬ 
ворюючи острови й озера. Від гир¬ 
ла Прип’яті до греблі Каховської 
ГЕС Д. перетворено на суцільний 
ланцюг водосховищ, природне рус¬ 
ло і значна частина заплави затоп¬ 
лені. На дільниці від Дніпропет¬ 
ровська до Запоріжжя були відо¬ 
мі Дніпрові пороги, які становили 
перешкоду наскрізному судно¬ 
плавству. Нижче греблі Кахов¬ 
ської ГЕС заплава Д. розширюєть¬ 
ся до 20 км. 
Гідрографічна сітка в басейні Д. 
більше розвинута у верхній части¬ 
ні, що лежить у зоні мішаних лі¬ 
сів, найменше — в нижній части¬ 
ні, в межах степової зони. Гол. при¬ 
токи: праві — Березина, При¬ 
п’ять, Тетерів, Рось, Інгулець; 
ліві — Сож, Десна, Сула, Псел, 
Ворскла, Оріль, Самара. Д.— ти¬ 
пова рівнинна ріка. Живлять Д. 
снігові, дощові й підземні води. 
Гол. частина стоку ріки (бл. 85%) 
формується вище Києва. За бага¬ 
торічний період об’єм річного сто¬ 
ку коливався від 22,6 до 96 км3, 
пересічний багаторічний стік у гир¬ 
лі становив 52,4 км3. Гідротех. 
буд-во значно змінило водний ре¬ 
жим ріки. Льодостав утворюється 
у верхів’ї Д. на початку грудня, в 
пониззі — в кінці грудня; скре¬ 
сає Д. у верхів’ї — на початку 
квітня, в пониззі — на початку 
березня. 
Д.— важливе джерело водних ре¬ 
сурсів і значна водно-транспортна 
магістраль. Дніпровсько-Бузьким 
каналом Д. з’єднаний з річковою 
системою Вісли, Березинською вод¬ 
ною системою — з Зх. Двіною, 
Дніпровсько-Німанським каналом 
— з Німаном. Після спорудження 
гідростанцій на Д. утворився су¬ 
цільний глибоководний (3,5 м) 
шлях від гирла до м. Дорогобужа 
(1990 км). По Д. транспортують 
вугілля, заліз, руду, буд. матеріа¬ 
ли, металолом, зерно, овочі, баш¬ 
танні культури та ін. вантажі (див. 
Дніпродзержинський річковий 
порт, Дніпропетровський річко¬ 
вий порт, Запорізький річковий 
порт імені В. І. Леніна, Київський 
річковий порт). Серед ін. важли¬ 
вих пристаней і портів: Могильов, 
Рогачов, Жлобін, Канів, Черкаси, 
Кременчук, Нікополь, Херсон. З Д. 
починаються канали, воду яких 
використовують для водопостачан¬ 
ня і зрошування: Дніпро —Кривий 
Ріг канал, Дніпро —Донбас канал, 
Північно-Кримський канал імені 
Комсомолу України та ін. На Д. 

споруджено гідростанції: Київську, 
Канівську, Кременчуцьку, Дніп¬ 
ро дзержинську, Дніпрогес імені 
В. І. Леніна і Каховську (див. 
Дніпровський каскад ГЕС). Зав¬ 
дяки гідровузлам на Д. зарегульо- 
вано бл. 19 км3 стоку ріки, що за¬ 
безпечило потреби водопостачання, 
зрошування і обводнення значних 
площ земель (зрошено понад 500 
тис. га); усунуто загрозу руйнівної 
дії поводей, поліпшилися умови 
для розвитку пром. рибного г-ва. 
Велике значення надається охоро¬ 
ні вод Д. від забруднення. Побу¬ 
довано очисні споруди на пром. 
підприємствах Києва, Черкас, Дніп¬ 
ропетровська, Запоріжжя, Херсо¬ 
на. Впроваджено системи оборот¬ 
ного водопостачання (Чорнобиль¬ 
ська АЕС та ін. підприємства). 
В 1976 прийнято постанову ЦК 
КПРС і Ради Міністрів СРСР 
«Про заходи по запобіганню за¬ 
брудненню басейнів Чорного та 
Азовського морів*, за якою перед¬ 
бачено до 1985 повністю припинити 
скидання забруднених стічних вод 
у Д. На берегах ріки багато баз 
відпочинку, розвинутий туризм, 
багато пам’яток природи (Канів¬ 
ський заповідник, Липовський за¬ 
казник, Обухівські плавні та ін.). 
У долині Д. люди живуть уже де¬ 
сятки тисяч років, про що свідчить 
наявність на його берегах залиш¬ 
ків палеолітичних стоянок. У роз¬ 
селенні давніх племен, зокрема 
слов’янських, і в їхній економіці 
Д. відігравав велику роль. Д. впер¬ 
ше згадує в 5 ст. до н. е. Геродот, 
який особисто побував на цій ріці. 
З Д. та його притоками пов’язана 
історія Київської Русі. У 9—12 ст. 
по Д. проходив <шлях з варяг у 
греки>, що зв’язував Балтійське й 
Чорне моря. З порожистою части¬ 
ною Д. пов’язане виникнення За¬ 
порізької Січі. В 1696 на Д. було 
створено перше з’єднання військ, 
кораблів. Під час рос.-тур. війни 
1768—74 для захисту України від 
тур.-тат. агресії почалося споруд¬ 
ження системи прикордонних 
укріплень — Дніпровської лінії. 
Парове судноплавство виникло на 
Д. в 1-й чверті 19 ст. У 1825 почав 
працювати перший буксирний па¬ 
роплав, збудований у селі Мошнах 
(тепер Черкас, обл.). В 1850 від¬ 
крилася перша регулярна пасажир¬ 
ська лінія між Кременчуком і Пін¬ 
ськом. Того ж року споруджено 
Ланцюговий міст у районі Києва 
— один з перших постійних мос¬ 
тів через Д. Під час радянсько- 
польської війни 1920 і боротьби 
проти врангелівщини на Д. відбу¬ 
валися запеклі бої (див. Кахов¬ 
ський плацдарм). У ході Великої 
Вітчизн. війни 1941—45 на Д. було 
здійснено значні бойові операції, 
зокрема 1943 (див. Битва за 
Дніпро 1943, Дніпровська військо¬ 
ва флотилія). 
На берегах Д.— відомі історико- 
архітектурні заповідники — Киє¬ 
во-Печерська лавра, Видубицький 
монастир, о. Хортиця. В пам’ять 
героїв-комсомольці в (див. Трипіль¬ 
ський похід 1919) на дніїшовій 
кручі в районі с. Трипілля Обухів- 
ського р-ну Київ. обл. 1956 встанов¬ 
лено обеліск. У Каневі над Д. похо¬ 
вано Т. Г. Шевченка, А. П Байда¬ 
ра, О. П. Ленського, в с. Прохорів- 



ці — М. О. Максимовича, в Киє¬ 
ві — ген. армії М. Ф. Ватутіна. 
Д. оспівано в нар. піснях і думах, 
його образ втілено в укр., рос. і 
білорус, худож. л-рі: « Слові о пол¬ 
ку Ігоревім», у творах О. Пушкі¬ 
на і Т. Шевченка, М. Гоголя й Лесі 
Українки, І. Нечуя-Левицького. 
Велику ріку змальовано в поезії 
П. Тичини, М. Рильського, А. Ма¬ 
лишка, В. Сосюри, у творах бага¬ 
тьох ін. укр. рад. прозаїків і пое¬ 
тів. Д. широко відображено у твор¬ 
чості укр. і рос. художників: Т. 
Шевченка, М. Мурашка, С. Світо- 
славського, І. Труїла, Г. Дядченка, 
А. Куїнджі та ін. Дніпровські кра¬ 
євиди писав польс. художник Я. 
Станіславський. Д. присвячено чис¬ 
ленні полотна укр. рад. майстрів — 
М. Бурачека, М. Глущенка, 
О.Пащенка, Д. Шавикіна, С. Шиш¬ 
ка, О. Шовкуненка, Т. Яблон- 
ської та ін. Широко відома пісня 
Д. Крижанівського «Реве та стогне 
Дніпр широкий» на слова Т. Шев¬ 
ченка та сучас. укр. нар. пісня «Ой 
чи чуєш, Дніпре». З образом Д. 
пов’язані твори М. Лисенка, М. 
Мусоргського, К. Стеценка, Г. Да- 
видовського, О. Верстовського, О. 
Даргомижського Д. оспівали рад. 
композитори в піснях (М. Фрад- 
кін, К. Домінчен, П. Майборода, 
А. Лебединець), хорових і кантат¬ 
но-ораторіальних (В. Борисов, 
Г. Жуковський, А. Кос-Анатоль- 
ський), симф. та музично-сценічних 
творах (С. Людкевич, С. Проко- 
ф’єв). Красу Д. відтворено у філь¬ 
мах О. Довженка («Іван», «Поема 
про море» — пост. Ю. Солнцевої), 
А. Кордюма («Вітер з порогів»), 
І. Савченка («Богдан Хмельниць¬ 
кий», «Тарас Шевченко»). Д. зо¬ 
бражено й V документ, і наук.- 

популярних кінострічках. Іл. див. 
на окремому аркуші, с. 256—257. 
Літ.: Гидрологический ежегодник 
1971 г., т. 2, в. 4 — 5. Р. Днепр и ее 
бассейньї ниже устья р. Припять. К., 
1976; Швед Г. И. Многовековая измен- 
чивость стока Днепра. Л., 1978. 

Г. І. Швець (географія). 
«ДНІПРО», Державне видавниц¬ 
тво художньої літератури УРСР — 
одне з найбільших видавництв ху¬ 
дожньої літератури системи Держ- 
комвидаву УРСР. Свій початок бе¬ 
ре від Всеукрвидаву, засн. 9.У 
1919. У ньому огвробітничали 
діячі рад. культури С. Пилипенко, 
П. Тичина, О. Форш, Б. Реріх, 
Г. Нарбут, М. Прахов та ін. У 
1922 входило до складу Держ. 
вид-ва України (ДВУ); 1930 внас¬ 
лідок реорганізації воно ввійшло 
до складу Держ. видавничого 
об’єднання України — ДВОУ під 
назвою «ЛіМ» (вид-во худож. 
л-ри і графіки «Література і мис¬ 
тецтво»); з 1934 «ЛіМ» — окреме 
видавництво, згодом —«Художня 
література», з 1935 — Держлітви- 
дав України. До 1940 було підпо¬ 
рядковане Наркоматові освіти 
УРСР, потім — Раднаркомові 
УРСР. У роки Великої Вітчизн. 
війни входило до складу Укрдерж- 
видаву, з 1946 — знову Держлітви- 
дав України. З 1964 наз. «Д.». 
У складі вид-ва (1979) такі літ. ре¬ 
дакції: укр. дожовтневої л-ри; пе¬ 
редплатних і подарункових видань; 
укр. рад. прози; поезії та драматур¬ 
гії; л-ри народів СРСР; зарубіж. 
л-ри; критики й літературознавст¬ 
ва; видань інозем. мовами; «Романи 
й повісті»; пропаганди книги. Вели¬ 
ку увагу «Д.» приділяє формуван¬ 
ню тематичних і жанрових б-к і се¬ 
рій: «Систематизована бібліотека 
видань української дожовтневої 
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літератури» (понад 100 тт.), «Біб¬ 
ліотека поета» (47 тт.), «Бібліоте¬ 
ка української радянської прози» 
(51 тт.), «Бібліотека драматурга і 
кінодраматурга» (20 тт.), «Наш 
сучасник», «Романи й повісті» 
(щомісячне видання творів сучас¬ 
ної української радянської і пере¬ 
кладної прози); «Джерела дру¬ 
жби» (50 тт.); «Шкільна бібліо¬ 
тека», «Вершини світового пись¬ 
менства», «Дружба» (твори сучас. 
письменників країн соціалістич. 
співдружності); в серіях «Лауреат» 
і «Скарбниця братніх літератур» 
виходять твори лауреатів Ленін¬ 
ської, Державної Союзу, держав¬ 
них республіканських та літера¬ 
турних республіканських премій; 
«В сузір’ї братніх культур» (нариси 
про розвиток культури в брат¬ 
ніх республіках), «Бесіди про ху¬ 
дожню літературу», щорічник 
«Сузір’я» (з 1967), в якому публі¬ 
куються укр. мовою нові твори 
письменників братніх народів 
СРСР. Укр. читач одержав укр. 
мовою твори класиків рос. і сві¬ 
тової л-ри. Видано двотомні анто¬ 
логії болг., чес. і словац., франц. 
поезії та ін. З 1971 «Д.» випускає 
твори укр. письменників дожовтне¬ 
вого і рад. періодів іноземними мо¬ 
вами. Популярністю користуються 
подарункові та сувенірні видання, 
оформлені майстрами графіки В. 
Касіяном, М. Дерегусом, Г. Якуто- 
вичем, О. Данченком, А. Базиле- 
вичем та ін. В 1978 вид-во випус¬ 
тило 205 книжок заг. тиражем 10,7 
млн. примірників. 

О. 1. Бандура. 

«ДНІПРО» — щомісячний літера¬ 
турно-художній і грома дсько-політ. 
журнал, орган ЦК ЛКСМ Украї¬ 
ни. Засн. 1927 в Харкові під наз¬ 
вою «Молодняк» (перший редак¬ 
тор — П. Усенко). З 1935 місце ви¬ 
дання — Київ. У 1937 переймено¬ 
вано на «Молодий більшовик», ви¬ 
ходив до червня 1941. В 1944 ви¬ 
дання поновлено під назвою «Д.» 
(редактором на той час був А. Ма¬ 
лишко). Головна тема журналу — 
сучасність; у «Д.» виступають пи¬ 
сьменники старшого, й молодшого 
поколінь. Чимало творів, які впер¬ 
ше публікувалися в «Д.», відзна¬ 
чено Державною та комсомоль¬ 
ськими преміями УРСР, а «Поему 
про море» О. Довженка удостоєно 
Ленінської премії (1959). «Д.» 
постійно публікує в укр. перекла¬ 
дах твори письменників братніх 
республік і соціалістичних країн. 
Важливе місце в журналі посідає 
літ.-критичний розділ. «Д.» 1977 
нагороджено орденом «Знак По¬ 
шани». В. Я. Бровченко. 

ДНІПРОВА ЧАЙКА [літ. псевд. 
Людмили Олексіївни Василевської; 
20.Х (1.ХІ) 1861, с. Карлівка, 
тепер с. Зелений Яр Доманівсько- 
го р-ну Микол, обл. — 13.III 1927, 
с. Германівка, тепер Красне Друге 
Обухівського р-ну Київської обл. 
Похована в Києві] — українська 
письменниця. Навчалась в Одес. 
гімназії. Деякий час учителювала. 
За зв’язки з революц. рухом 1905 
була заарештована. Друкуватися 
почала 1885 в одес. альманасі «Ни¬ 
ва». Виступала як поет, прозаїк, 
драматург. Її твори прихильно оці¬ 
нили І. Франко, М. Старицький, 
М. Коцюбинський. Основні теми 

ДНІПРОВА ЧАЙКА 

Дніпрова Чайка. 

Водосховища на 
Дніпрі 
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Дніпродзержин- 
ське 567 

Канівське 642 

Каховське 2155 

Київське 922 

Кременчуцьке 2250 

Дніпровське 420 
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ДНІПРОВІ ПОРОГИ 

ДНІПРОВІ ПОРОГИ 
СХЕМАТИЧНА КАРТА 

творчості — тяжке життя селян, по¬ 
бут інтелігенції, події революції 
1905 (вірші й прозові мініатюри 
«Гралася в морі вільная хвиля», 
«Плавні горять», «Революціонер»). 
Писала і рос. мовою. Переклала 
«Пісню про Буревісника» М. Горь- 
кого. Після Великої Жовта. соціа¬ 
лісти ч. революції брала участь у 
творенні нової рад. л-ри, була 
членом літ. орг-ції <Плуг>. На лі- 
бретто Д. Ч. композитор М. В. Ли- 
сенко написав опери для дітей 
«Пан Коцький», «Коза-дереза», 
«Зима і весна, або Снігова коро¬ 
лева». 
Літ.: Твори, т. 1 — 2. X., 1931: Твори. 
К., 1960. 

ДНІПРОВІ ПОРОГИ, дніпровські 
пороги — виходи гранітів, гней¬ 
сів та ін. порід Українського щи¬ 
та в руслі Дніпра між Дніпропет¬ 
ровськом і Запоріжжям. Після збу¬ 
дування 1932 Дніпрогесу імені 
В. І. Леніна Д. п. залиті водами 
водосховища. Ці пороги були знач¬ 
ною перешкодою для судноплавст¬ 
ва на шляху, який у літописах мав 
назву <шлях з варяг у греки>. Ві¬ 
домості про Д. п. відображено в 
істор. творах, фольклорі укр. на¬ 
роду та в творах поетів і письмен- 

Вир «Пекло» на порозі Ненаситець. 
Поріг Вовнизький. 
Обидва фото — 20-х років 20 ст. 

Дніпрові пороги 

Пороги 
згори 
вниз за 
течією 

Староруські назви і 
їхнє написання у Конс- 
тантина Багрянородного 

ників; вони були відомі в Київській 
Русі, коли за порожисту частину 
Дніпра велася боротьба з кочови¬ 
ками. В 16 ст. тут виникла Запо¬ 
різька Січ. Перший докладний 
опис Д. п. подав Константин VII 
Багрянородний 946—953. Він на¬ 
вів їхні тодішні староруські й скан¬ 
дінавські назви. Крім порогів, у 
порожистій частині Дніпра існу¬ 
вало понад 60 несуцільних виходів 
кристалічних порід, які дістали 
назви «забори». На цій ділянці 
було бл. 60 островів (найбільші — 
Сурський, Піскуватий, Дубовий 
та ін.). Довжина порожистої час¬ 
тини русла досягала 65 км, заг. 
падіння води становило бл. 31 м, 
шир. русла — від 380 до 960 м. 
У порогах існував природний ко¬ 
зацький хід, по якому з великою 
небезпекою могли пропливати не¬ 
великі судна. Штучний канал у 
порогах почали робити наприкінці 
18 ст. і продовжували в 19 ст. Про¬ 
те новий хід вийшов малопридат¬ 
ним для судноплавства. Лише зі 
спорудженням Дніпрогесу судно¬ 
плавний шлюз у його греблі забез¬ 
печив проходження через поро¬ 
жисту частину Дніпра значних за 
розмірами суден. 
Літ.: Яворницький Д. І. Дніпрові по* 
роги. X., 1928. 

ДНІПРОВСЬКА ВІЙСЬКОВА 
ФЛОТЙЛІЯ — з’єднання річко¬ 
вих військ, кораблів, що діяло на 
р. Дніпрі. Вперше створена 1696 
для бойових дій проти Туреччини 
під час підготовки до 2-го Азовсь¬ 
кого походу (див. Азовські походи 
1695—96). Брала участь у рос.-тур. 
війнах 18 ст. Ввійшла до складу 
Чорноморського флоту, зі ство¬ 
ренням якого у 80-х рр. 18 ст. була 
розформована. Рад. Д. в. ф. була 
створена в березні 1919. Першим 
командуючим Д. в. ф. був А. В. 
Полупанов. У 1919—20 Д. в. ф. 
брала участь у боях проти петлю¬ 
рівців, денікінців і білополяків, у 
розгромі банд Зеленого, Григор’єва 
та ін. Особливо відзначилась > 
Київській операції 1920. 7 кораблів 
Д. в. ф. було нагороджено почес¬ 
ним революц. Червоним прапором. 
У кін. 1920 Д. в. ф. було розфор¬ 
мовано, 1925 знову створено загін 
кораблів, 1931 перетворений на 
Д. в. ф. У вересні 1939 флотилія 
брала участь у визвольному поході 
Червоної Армії в Зх. Україну і Зх. 

Скандінавські назви, 
їхній переклад на укр. 
мову й написання у 
Константина Багряно¬ 

родного 

Сучасні наз¬ 
ви порогів 
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Не спи; ’Еааопя'п Нессупі (Не спи) Кодацький 

Островний праг, 
'Оатрор оітяраХ 
Дзвін порога, 
т}Хое фраурог 

— Сурський 
Гольмфорс (Острів-по- Лоханський 
ріг), ОбХрораї 
Геландр (Гулкий). Дзвонецький 
Г єХаубрі 

Ненаситець, ^а<ут)Т Аеіфар (Лелека). Ненаситець 
’Аекрар (Ревучий) 

Вольний праг; ВопХуілртіХ Варуфорс (Тихий поріг),- Вовнизький 
Вароифорое 

Виручий,- Ввро6т£ті Леант, (Кипучий), Будило 
Леад>ті 

Наперезуй (тобто розпе- Струвун (Нав'язуй), Лишній 
резуй вітрила), №яре£т) 2тро6$оі)У 

— — Вільний 

Білорусію. В 1940 на базі Д. в. ф. 
створено Дунайську й Пінську 
військ, флотилії. Пінська військ, 
флотилія на поч. Великої Вітчизн. 
війни 1941—45 брала участь в обо¬ 
ронних боях на Прип’яті, Дніпрі й 
Десні й у героїчній обороні Києва. 
Більшість її кораблів було втра¬ 
чено в боях, а решту підірвано 18— 
19. IX 1941 побл. Києва. У вересні 
1943, з виходом рад. військ до 
Дніпра, Д. в. ф. було знову створе¬ 
но [на базі кораблів Волзької 
військ, флотилії]. Д. в. ф., в якій 
навесні 1945 було бл. 200 бойових 
кораблів, вела бойові дії на Дніп¬ 
рі, Березині, Прип’яті, Бузі, Віс- 
лі, Нареві, Одері й Шпре, брала 
участь у Білоруській, Вісло-Одер- 
ській і Берлінській операціях Рад. 
Армії. Флотилію нагороджено ор¬ 
денами Червоного Прапора (1944) і 
Ушакова 1-го ступеня (1945). Піс¬ 
ля закінчення війни Д. в. ф. роз¬ 
формовано. В. С. Шломін. 
ДНІПРОВСЬКА ЛІНІЯ — систе¬ 
ма прикордонних укріплень, збу¬ 
дованих під час російсько-тур. вій¬ 
ни 1768—74 для захисту України 
від турецько-тат. агресії. Д. л. 
споруджено у зв’язку з переміщен¬ 

ням держ. кордонів Росії на Пд. 
і втратою оборонного значення 
Української лінії. На будівництві 
Д. л. працювали десятки тисяч укр. 
і рос. селян і козаків. Д. л. простя¬ 
галася на 180 км від Дніпра до 
Азовського м. вздовж берегів рі¬ 
чок Конки (Кінської) і Берди. 
Складалася з 7 окремих фортець 
і суцільної укріпленої лінії (9 км) 
між верхів’ями цих річок. Після 
приєднання Кримського ханства 
до Росії (1783) Д. л. втратила стра¬ 
тегічне значення. 
ДНІПРОВСЬКЕ — селище місь¬ 
кого типу Верхньодніпровського 
р-ну Дніпроп. обл. УРСР, на березі 
Дніпродзержинського водосхови¬ 
ща, за 8 км від залізничної ст. 
Верхньодніпровськ. 6,5 тис. ж. 
(1978). Крохмалепатоковий ком¬ 
бінат, будинок побуту. Міжколг. 
відгодівельний комплекс великої 
рогатої худоби. 2 заг.-освітні, му¬ 
зична школи; лікарня. Будинок 
культури. Виникло 1951. 
ДНІПРОВСЬКЕ ВОДОСХОВИ¬ 
ЩЕ — водосховище в нижній течії 
Дніпра, в межах Дніпроп. та Запо- 
різ. областей УРСР. Утворилось 
1932 внаслідок спорудження греб¬ 
лі Дніпрогесу імені В. І. Леніна. 
Довж. 129 км, найбільша ширина 
3,5 км. Пл. 410 км2, пересічна гли¬ 
бина 8,2 м. На ділянці між За¬ 
поріжжям і Дніпропетровськом 
Д. в. нешироке, має річковий ха- 



рактер, гирло р. Самари в межах 
водосховища сформувалося в озе- 
ровидну дельту—озеро імені Лені¬ 
на. Після створення водосховища 
було затоплено Дніпрові пороги 
й забезпечено наскрізне судноплав¬ 
ство по Дніпру. Має велике зна¬ 
чення для пром. і побутового во¬ 
допостачання. На берегах Д. в.— 
міста Дніпропетровськ, Запо¬ 
ріжжя. 
ДНІПРОВСЬКЕ ЗЛЕДЕНГННЯ 
— максимальне зледеніння в Сх. 
Європі, що відбулося в середньому 
плейстоцені. Назву запропонував 
О. П. Павлов 1926. В геол. л-рі 
Д. з. наз. і рісським зледенінням. 
Згідно з радіометричними даними 
Д. з. відбулося 240—280 тис. років 
тому. Вважають, що в той час льо¬ 
довиковий покрив займав значну 
частину Східно-Європейської рів- 
нини, заходячи далеко вниз по до¬ 
линах Дніпра (до широти сучас. 
Дніпропетровська) і Дону (до гир¬ 
ла Медведиці). Свідченням існу¬ 
вання Д. з. є знахідки валунної 
глини з галькою і валунами криста¬ 
лічних порід місцевого походжен¬ 
ня та почасти з Скандінавських 
гір. Біля межі Д. з. утворився гор¬ 
бистий і пасмовий рельєф як наслі¬ 
док акумуляції відкладів, пов’я¬ 
заних з діяльністю льодовика. Див. 
також Плейстоценова епоха і плей- 
стоценовий відділ та Зледенінь 
епохи. п. Ф. Гожчк. 
ДНІПРОВСЬКИЙ Іван Данило¬ 
вич [справж. прізв.— Шевченко, 
інший псевд.— Кобзаренко; 25.11 
(9.ІІІ) 1895, с. Каланчак, тепер 
смт Херсон, обл.— 1.ХІІ 1934, 
Ялта, похований у Харкові] — 
український рад. письменник. За¬ 
кінчив Кам’янець-Подільський ін-т 
нар. освіти (1923). Друкуватися 
почав 1916. Автор збірок віршів і 
поем «Донбас» (1922), «Плуг», 
«Добридень, Леніні» (обидві — 
1924). Був членом літ. орг-цій 
<Гарт> і В АПЛІТЕ. Пізніше висту¬ 
пав переважно як прозаїк (зб. 
оповідань «Заради неї», 1927; 
«Березень», 1930; «Яхта ,,Софія“», 
1930) і драматург («Любов і дим», 
1925; «Яблуневий полон», 1926; 
«Шахта ,,Марія“», 1928). 
Те.: Яблуневий полон. К., 1964. 
Літ.: Лесин В. М., Романець О. С. 
Іван Дніпровський. «Радянське літе¬ 
ратурознавство», 1962, № 1. 

В. І. Півторадні. 
ДНІПРОВСЬКИЙ АЛЮМГНІЄ- 
ВИЙ ЗАВбД імені С. М. Кірова 
(ДАЗ) — первісток алюмінієвої 
промисловості СРСР. Розташова¬ 
ний у Запоріжжі. Будівництво по¬ 
чато 1930 за планом ГОЕЛРО у 

В електролізному цеху Дніпровського 
алюмінієвого заводу імені С. М. Кі¬ 
рова. 

складі Дніпровського алюмінієвого 
комбінату. Першу продукцію — 
алюмінієві зливки — одержано 
1933. В 1934 Дніпровський алюмі¬ 
нієвий комбінат реорганізовано в 
ДАЗ. У довоєнні роки був най¬ 
більшим алюмінієвим підприємст¬ 
вом в СРСР і Європі. В післявоєн¬ 
ний час з-д реконструйовано і знач¬ 
но розширено. В 1949 введено в 
експлуатацію електролізний цех, 
1955 — глиноземний. У 1958 став 
до ладу цех по вироби, кристаліч¬ 
ного кремнію, 1963 — цех по ви¬ 
роби. залізного порошку, 1965 — 
єдиний у світі цех по вироби, алю- 
мокремнієвих сплавів електротер¬ 
мічним способом. Осн. продукція: 
алюміній у зливках, алюмінієва 
катанка, глинозем, алюмокремніє- 
ві сплави, товари нар. споживання. 
Всі цехи з-ду оснащено сучас. висо¬ 
копродуктивним устаткуванням і 
мають високий рівень механізації 
й автоматизації вироби. У 1966 
з-д нагороджено орденом Леніна. 

Д. В. Ільїнков. 

ДНІПРОВСЬКИЙ БУРОВУ- 
ГІЛЬНИЙ БАСЕЙН — територія в 
центр, частині УРСР, у межах якої 
виявлено родовища бурого вугіл¬ 
ля. Розташований у межах Вінни¬ 
цької, Житомир., Київ., Черкас., 
Кіровоград., Дніпроп., Запоріз., 
частково Микол, та Херсон, облас¬ 
тей. Площа бл. 150 тис. км2. 
Балансові запаси бурого вугілля 
— 2,4 млрд. т (1977). У геол.будові 
Д. б. б. беруть участь відклади 
палеозойського, мезозойського та 
кайнозойського віку, які заляга¬ 
ють на кристалічних породах до¬ 
кембрію. Поклади вугілля пов’яза¬ 
ні з палеогеновими й неогеновими 
відкладами кайнозою. Виявлено 
бл. 120 родовищ і вуглепроявів 
бурого вугілля, майже половина 
з них має пром. значення. Біль¬ 
шість пром. родовищ зосереджена 
в центр, частині басейну, вони 
пов’язані гол. чин. з середи ьоеоце- 
новими континентальними піщано- 
глинистими відкладами. Вугілля 
залягає у вигляді одного або кіль¬ 
кох пластів потужністю від кіль¬ 
кох сантиметрів до 15—20 м і біль¬ 
ше (переважно 3—8 м), глиб, заля¬ 
гання — від 10 до 60 м і більше. 
Гідрогеол. умови буровугільних 
родовищ складні (є кілька водонос¬ 
них горизонтів). За генетичними оз¬ 
наками буре вугілля Д. б. б. поді¬ 
ляють на 2 класи: гумітове й гумі- 
тово-ліптобіолітове вугілля. Буре 
вугілля басейну слабо метаморфі- 
зоване, характеризується високою 
зольністю (15—45% і більше), 
вміст вуглецю — 60—69 %, тепло¬ 
та згоряння — 1800—1900 ккал/кг, 
вихід летких речовин — 58—65%. 
Вугілля з вмістом золи до 25— 
26% придатне для брикетування. 
Вугілля басейну частково розроб¬ 
ляли з 2-ї пол. 19 ст. Добувають 
його відкритим і підземним спо¬ 
собами. 
Щороку добувають понад 11 млн. 
т вугілля, більшу частину якого 
(понад 80%) переробляють на бри¬ 
кети на діючих брикетних ф-ках; 
використовують і як енерг. паливо 
та як сировину для одержання гір¬ 
ського воску. 
Літ.: Сябряй В. Т. Дніпровський бу- 
ровугільний басейн. К., 1959; Несте¬ 
ренко П. Г. [та ін.]. Закономерности 

угленакопления на территории Днеп- 
ровского буроугольного бассейна. М., 
1963. Ду[. X. Лейвиков. 
дніпровський гірнйчо- 
ЗБАГАЧУ ВАЛЬНИЙ КОМБІ¬ 
НАТ імені 50-річчя СРСР — під¬ 
приємство гірничорудної пром-сті. 
Розташований у м. Комсомольську 
Полтав. обл. Будівництво почато 
1960 на базі залізних кварцитів Го- 
рішньонлавнинського та Лаври- 
ківського родовищ, що входять 
до Кременчуцького залізорудного 
району. Першу чергу комбінату 
потужністю 15 млн. т заліз, ру¬ 
ди та 7,35 млн. т залізного концент¬ 
рату на рік введено в дію 1970. У 
складі Д. г. к.— кар’єр, дробиль¬ 
на, збагачувальна та огрудковува¬ 
льна ф-ки. В 1977 потужність ком¬ 
бінату становила 22,0 млн. т за¬ 
ліз. руди і 10,0 млн. т залізного 
концентрату. Залізну руду добу¬ 
вають відкритим способом, засто¬ 
совуючи сучас. техніку — потужні 
екскаватори, бурові верстати та ін. 
Руду збагачують методом мокрої 
магнітної сепарації. 

В. Г. Афонін. 

ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОД¬ 
НИЙ ЗАВОД імені 50-річчя Ра¬ 
дянської України — підприємст¬ 
во кольорової металургії. Розташо¬ 
ваний у Запоріжжі. 
Засн. 1930 у складі Дніпровського 
алюмінієвого комбінату, який 1934 
реорганізовано у Дніпровський 
алюмінієвий завод імені С. М. Кі¬ 
рова. В 1933 випустив першу про¬ 
дукцію — вугільні аноди для алю¬ 
мінієвих електролізерів. У 1940 ос¬ 
воїв вироби, графітових електро¬ 
дів для електросталеплавильних 
печей і був виділений в окреме 
підприємство. Д. е. з.— одне з най¬ 
більших підприємств електродного 
вироби, країни. В 1977 Д. е. з. ви¬ 
робляв графітові та вугільні елект¬ 
роди, вугільні й графітовані бло¬ 
ки для футерування доменних і 
руднотермічних печей, вугільні 
аноди, подові й бокові блоки для 
алюмінієвих електролізерів та ін. 
Обсяг вироби, продукції з-ду 1977 
зріс проти 1940 більш як у 8 раз. 
Рівень механізації й автоматизації 
осн. вироби, з-ду становить 70,2% 
(1977). Осн. види електродних ви¬ 
робів і нові технологічні процеси 
вироби. їх в СРСР освоювались 
переважно на цьому заводі. 

Б. В. Комаров. 
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ДНІПРОВСЬКИЙ 
ЗАВОД ТВЕРДИХ 
СПЛАВІВ 

ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД ТВЕР- 
ДЙХ СПЛАВІВ — спеціалізоване 
підприємство кольорової металур¬ 
гії. Розташований у м. Світло- 
водську Кіровоград, обл. Будів¬ 
ництво почато в січні 1969, в серпні 
того самого року одержано першу 
продукцію — тверді сплави. Пер¬ 
ша черга з-ду стала до ладу 1973, 
будується (1979) друга черга. Осн. 
продукція: вироби із спікливих 
твердих сплавів, безвольфрамові 
тверді сплави, різальна кераміка 
оксидно-карбідного типу для об¬ 
робки найзагартованіших сталей, 
непереточувані пластини із стійким 
проти спрацювання покриттям з 
карбіду титану для обробки конст¬ 
рукційних сталей та чавуну. Обсяг 
вироби, продукції підприємства 
1977 зріс проти 1970 у 2,5 раза. На 
підприємстві функціонують базо¬ 
ва лабораторія Всесоюзного н.-д. 
ін-ту тугоплавких металів і твер¬ 
дих сплавів та Укр. філіал спец, 
виробничо-технологічного бюро по 
організації застосування твердих 
сплавів. М. М. Пивоваров 

ДНІПРОВСЬКИЙ КАСКАД гес 
— каскад гідроелектростанцій на 
р. Дніпрі. Проектна потужність 6 
ГЕС, що входять до складу Д. к.,— 
бл. 3,8 млн. кВт, середньорічне ви¬ 
роби. електроенергії — 9,8 млрд. 
кВт год. Початком енергет. осво¬ 
єння Дніпра було спорудження за 
планом ГОЕЛРО 1927—32 Дніпро- 
гесу імені В. І. Леніна (560 тис. кВт. 
1939). Другою в Д. к. ГЕС було 
збудовано 1950—56 Каховську 
ГЕС (352 тис. кВт). В 1960 стала 
до ладу Кременчуцька ГЕС імені 
50-річчя Великої Жовтневої соціа¬ 
лістичної революції (625 тис. кВт). 
В 1956—64 було споруджено Дні- 
продзержинську ГЕС імені 50-річчя 
Великої Жовтневої соціалістич¬ 
ної революції (352 тис. кВт). Верх- 
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гг_.. карті позначен 
гідроелектростанції - 

а) діючі 
Київська ГЕС їм. Ленінське 
го комсомолу 

2 Канівська ГЕС 
3 Кременчуцька ГЕС 
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їм 50-річчя Великої Жовти 
соціалістич. революції 

5 Дніпрогес їм. В І. Леніна 
6 Каховська ГЕС 

6) що проектуються 
7 Дорогобузька ГЕС 
8 Смоленська ГЕС 
9 Оршанська ГЕС 
10 Могильовська ГЕС 
11 Віляховська ГЕС 
12 Жлобінська ГЕС 
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Електростанції та греблі, водосховища: 

ДІЮЧІ що проектуються 

нім ступенем каскаду є Київська 
ГЕС імені Ленінського комсомолу, 
введена в дію 1968. Її повна потуж¬ 
ність (разом з гідроакумулюючою 
електростанцією — ГАЕС) 586 тис. 
кВт. Канівську ГЕС (444 тис. 
кВт) збудовано протягом 1963— 
75. З 1969 будується Дніпрогес-2 
потужністю 828 тис. кВт. За станом 
на кін. 1977 заг. потужність Дніп- 
рогесу ім. В. І. Леніна становила 
1312 тис. кВт. Крім того, в майбут¬ 
ньому у верхній течії Дніпра, в 
межах БРСР і РРФСР передбача¬ 
ється спорудити 8 невеликих ГЕС: 
Любецьку, Рєчицьку, Жлобінську, 
Віляховську, Могильовську, Ор- 
шанську, Смоленську й Дорогобу- 
зьку. Всі ГЕС каскаду входять 
до Єдиної енерг. системи Європ. 
частини СРСР. Створення вели¬ 
ких водосховищ при Д. к. ГЕС дає 
змогу здійснювати регулювання 
стоку Дніпра, зрошувати посушли¬ 
ві землі півдня республіки, значно 
поліпшити водопостачання іюом. 
районів Придніпров’я й Донбасу. 
Одночасно створено глибоководний 
шлях від Чорного м. до гирла р. 
Прип'яті. К. В. Приман. 

ДНІПРОВСЬКИМ ЛИМАН — за¬ 
тока на Пн. Чорного м. біля берегів 
УРСР (Херсон, і Микол, області). 
Від моря відокремлений Кінбурн- 
ською косою. Вдається в сушу на 
55 км. У Д. л. впадають ріки Дніп¬ 
ро та Пд. Буг, який у нижній течії 
утворює Бузький лиман зав¬ 
довжки 47 км. Вода в Д. л. солону¬ 
вата. Взимку замерзає. Порт — 
Очаків. По берегах Д. л. багато 
археол. пам’яток (скіфські кур¬ 
гани, городища та ін.). Іноді Д. л. 
наз. Дніпровсько-Бузьким лима¬ 
ном. 
ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУР¬ 
ГІЙНИЙ ЗАВОД імені Ф. Е. 
Дзержинського — підприємство 
чорної металургії. Розташований у 
Дніпродзержинську Дніпроп. обл. 
Будівництво з-ду почато 1887. 
Перша домна стала до ладу 1889. 
Напередодні 1-ї світової війни 
1914—18 був найбільшим металург, 
з-дом Росії. Д. м. з. має славні ре- 
волюц. традиції. Після тривалої 
консервації в квітні 1925 на з-ді 
було задуто першу домну. В 1926 
стали до ладу 4 доменні, 9 марте¬ 
нівських печей, бесемерівський, 
рейкобалковий, середньосортний, 
залізопрокатний, дротовий, листо¬ 
прокатний та осе-бандажний цехи. 
За роки довоєнних п’ятирічок з-д 
було докорінно реконструйовано й 
розширено: збудовано 3 великі пов¬ 
ністю механізовані доменні печі, 
агломераційну ф-ку, новий марте¬ 
нівський цех, потужний блюмінг 
та універсальний стан. За після¬ 
воєнні роки значно зросла потуж¬ 
ність з-ду: збудовано нові доменні 
й мартенівські печі, трубозаготовоч- 
ний стан, стан прокату періодич- 
ногопрофілю 120, сортопрокатний і 
осепрокатний цехи та ін. Осн. про¬ 
дукція: агломерат, чавун, сталь, 
сортовий прокат, трубні заготовки, 
рейки, лист, осьові заготовки та ін. 
профілі прокату. Обсяг вироби, 
продукції підприємства 1977 зріс 
проти 1965 на 20,5%. На Д. м. з. 
вперше в металург, пром-сті світу 
розроблено технологію й освоєно 
виплавку переробного чавуну з 
застосуванням дуття, збагаченого 

киснем, і природного газу, вироби, 
періодичних профілів прокату. В 
1966 з-д нагороджено орденом Ле¬ 
ніна. Г. Л. Рурський. 

ДНІПРбВСЬКО-БУЗЬКИЙ КА¬ 
НАЛ — канал в БРСР, сполучає 
р. Піну (притока Прип’яті, бас. 
Дніпра) з р. Мухавцем (притока 
Бугу; оас. Вісли). Будівництво по¬ 
чато 1775, осн. роботи на каналі 
провадились 1846—48. В роки Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни був зруйно¬ 
ваний; відбудований і реконструйо¬ 
ваний 1945—46. Заг. довж. 196 км. 
На каналі 10 шлюзів. Осн. ванта¬ 
жі: ліс, зерно, кам. вугілля, нафто¬ 
продукти, а також залізна руда з 
Кривого Рогу до Польської Народ¬ 
ної Республіки. 
ДНІПРбВСЬКО - ДОНЕЦЬКА 
ЗАПАДИНА — геологічна струк¬ 
тура в пд. частині Східно-Європей¬ 
ської платформи. Простягається 
від середньої течії Прип’яті до До¬ 
нецької складчастої споруди сму¬ 
гою завдовжки 6л. 750 км і зав¬ 
ширшки 220—250 км, у межах 
УРСР — по тер. Чернігів., Сум., 
Полтав. і Харків, областей. Являє 
собою ступінчасте зниження до¬ 
кембрійського фундаменту типу ро- 
воподібного прогину — авлакогену. 
На Пд. Зх. межує з Українським 
щитом, на Пн. Сх.— з Вороне¬ 
зьким кристалічним масивом. Гол. 
тектонічним елементом Д.-Д. з. є 
глибоко опущений центр, грабен, 
завширшки 70—130 км, обмежова- 
ний глибинними розломами. Кри¬ 
сталічний фундамент його має 
складну блокову структуру. Грабен 
виповнений товщею інтенсивно дис¬ 
локованих (див. Дислокації) оса¬ 
дочно-вулканогенних відкладів де¬ 
вонського, кам’яновугільного і ран- 
ньопермського віку. В найбільш 
опущеній пд.-сх. частині Д.-Д. з. 
за геофіз. даними встановлено дав¬ 
ніші відклади. Периферійні ділян¬ 
ки (борти) западини відрізняються 
поступовим зануренням фундамен¬ 
ту і пологим спадом верств оса¬ 
дочних порід у бік грабена. Відкла¬ 
ди мезозойського і кайнозойського 
віку поширені як у межах центр, 
грабена, так і на бортах западини. 
Заг. потужність відкладів збільшу¬ 
ється з Пн. Зх. на Пд. Сх. і від 
периферії до центр, частини запа¬ 
дини. В межах бортів вона не пере¬ 
вищує 500 м, у центр, грабені дося¬ 
гає 16—18 км. Осадочні відклади 
в межах центр, грабена і зон кра¬ 
йових розломів зім’яті в брахіанти¬ 
клінальні (див. Брахіантиклі¬ 
наль) структури, ускладнені проце¬ 
сами соляного діапіризму. В гео¬ 
морфологічному відношенні Д.-Д. 
з. відповідає Придніпровська ни¬ 
зовина. З осадочними відкладами 
Д.-Д. з. пов’язані родовища ко¬ 
рисних копалин, зокрема нафти й 
газу (див. Дніпровсько-Донецька 
нафтогазоносна область), кам’я¬ 
ного вугілля (Західний Донбас), 
кам’яної солі,6уд. матеріалів та ін. 
Літ.: Геология СССР, т. 5, ч. 1. Укра- 
инская и Молдавская ССР. М., 
1958; Бондарчук В. Г. Геологія Украї¬ 
ни. К., 1959: Китьік В. И. Соляная 
тектоника Днепровско-Донецкой впа- 
диньї. К., 1970. І. О. Майдановий. 

ДНІПРбВСЬКО-д б н Ець- 
КА НАФТОГАЗОНбСНА бБ 
ЛАСТЬ — територія з промисло¬ 
вими запасами нафти і газу в пн.- 
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сх. частині УРСР, у межах Черні¬ 
гівської, Сумської, Полтавської, 
Дніпропетровської, Харківської, 
Донецької та Ворошиловірадської 
областей. У тектонічному відношен¬ 
ні пов’язана з Дніпровсько-Доне¬ 
цькою западиною і з пн.-зх. ча¬ 
стиною Донецької складчастої спо¬ 
руди. Складається з товщі осадоч¬ 
них відкладів від четвертинних 
(антропогенових) до девонських 
включно заг. потужністю від 2,5 
до 16—18 км. Переважна біль¬ 
шість відомих родовищ нафти й га¬ 
зу — в центральному грабені запа¬ 
дини. 
Нафтогазоносними є тріщинуваті 
й пористі відклади девонського, ка¬ 
м’яновугільного, пермського, трі¬ 
асового і юрського віку. Найба- 
гатші родовища нафти й газу 
пов’язані з кам’яновугільними і 
нижньопермськими відкладами, 
переважно з пісками, пісковиками, 
алевролітами і вапняками. В роз¬ 
поділі покладів встановлено зако¬ 
номірність: нафт, родовища зосе¬ 
реджені в пн.-зх., газові — в пд.- 
сх. частинах Д.-Д. н. о., в центр, 
частині — нафтогазові родовища. 
Кількість нафтових покладів змен¬ 
шується зі збільшенням глибини, 
змінюючись газоконденсатними. 
Родовища гол. чин. багатопластові, 
масивно-пластові, масивні, потуж¬ 
ність нафтогазоносних товщ понад 
1000 м. Кількість продуктивних 
горизонтів досягає 20. Осн. родо¬ 
вища нафти залягають на глиб, до 
3200 м. Поклади газу і конденсату 
встановлено на глиб, до 5000 м і 
більше. Нафта і газ Д.-Д. н. о. ви¬ 
сокоякісні. Нафта малосірчиста, 
містить багато легких фракцій, гус¬ 
тина її 850—860 кг/м3. Газ метано¬ 
вий (до 98,5% метану), сума важ¬ 
ких вуглеводнів змінюється від де¬ 
сятих часток до кількох процентів. 
Геол.-геофіз. дослідження в межах 
Д.-Д. н. о., спрямовані на пошуки 
нафти, розпочалися в 30-х рр. 20 
ст. Вони грунтувалися на припу¬ 
щеннях М. С. Шатського про мож¬ 
ливість нафтоносності сходу УРСР 
у зв’язку з наявністю солянокупо- 
льної тектоніки. В 1939 було від¬ 
крито перший поклад нафти (на 
Роменській структурі). Після Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни почалися пла¬ 
номірні геол.-геофіз. досліджен¬ 
ня. Внаслідок докладного вивчення 
Д.-Д. н. о. встановлено гол. риси 
структури регіону і закономірності 
розміщення нафтових і газових 
покладів. Глибина буріння сверд¬ 
ловин досягла 6000 м. На початок 
1978 в межах Д.-Д. н. о. було від¬ 
крито 86 родовищ, серед яких 
Шебелинське родовище газу, За- 
хідно-Хрестищенське родовище га¬ 
зу, Єфремівське родовище газу, 
Гнідинцівське нафтогазове родо¬ 
вище, Глинсько-Розбишівське наф¬ 
тогазове родовище, Леляківське 
родовище нафти та ін. 
На базі Д.-Д. н. о. сформувався 
один з районів газодобувної й 
нафтодобувної пром-сті. В межах 
області діє понад 20 нафтогазопро- 
мислів. Нафта надходить на Кре¬ 
менчуцький нафтопереробний з-д, 
газ використовується для газопос¬ 
тачання багатьох населених пунк¬ 
тів, зокрема Києва, Харкова, Дні¬ 
пропетровська, Донецька, Вороши- 
ловграда, Одеси, Москви та ін. 

Територією Д.-Д. н. о. проходить 
газопровід чСоюз». 
Літ.: Глушко В. В. [та ін.]. Геология 
нефтяньїх и газовьіх месторождений 
Украинской ССР. М., 1963; Дикен- 
штейн Г. X. [та ін.]. Нефтегазонос- 
ньіе провинции СССР. М., 1977. 
В. Г. Дем’янчук, В. І. Мясников. 

ДНІПРОВСЬКО - ТЕТЕРІВСЬКЕ 
ЗАПОВГДНО- МИСЛЙВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО — на Пн. Ки¬ 
ївської обл. УРСР. Засн. 1967 для 
комплексного ведення лісового і 
мисливського г-ва, збереження лі¬ 
сів, охорони та відтворення мислив¬ 
ських тварин. Площа 37,9 тис. га, 
в т. ч. лісовий масив — 21,2 тис. га 
(сосна, дуб, береза, осика, вільха 
чорна), водні угіддя (частина 
Київського водосховища та р. Те¬ 
терів)— 9,3 тис. га, охоронна ?о- 
на — 74 тис. га. Багато боліт. Осн. 
мисливські звірі: лось, олень, ко¬ 
суля, лика свиня, заєць-русак; пта¬ 
хи — тетерук, кряква, чирок, ли¬ 
суха. На тер. г-ва також водяться 
лисиця, єнотовидний собака, куни¬ 
ця, видра, тхір, білка, бобер та 
ін. Гніздяться рідкісні птахи — 
чорний лелека, орлан-білохвіст та 
ін. Акліматизовано ондатру. Для 
збільшення поголів’я мисливських 
тварин проводиться комплекс біо- 
тех. і мисливсько-госп. заходів, а 
також здійснюється відповідний 
догляд за лісовими ділянками, за¬ 
кладено дендропарк, у вольєрах 
розводять диких качок і зайця- 
русака. І. Є. Літус. 

ДНІПРОГЄС імені В. І. Леніна — 
найбільша гідроелектростанція Дні¬ 
провського каскаду ГЕС. Д. розта¬ 
шований нар. Дніпрі, в м. Запоріж¬ 
жі. Збудований за планом ГОЕЛРО. 

В машинному залі Дніпрогесу імені 
В. І. Леніна. 

Будівництво почато 1927 за проек¬ 
том І. Г. Александрова. Перший 
агрегат введено в дію 1932. В 1939 
потужність станції досягла проект¬ 
ної — 560 тис. кВт. На той час Д. 
був найбільшою гідроелектростан¬ 
цією в Європі. Всього за довоєнні 
роки Д. виробив понад 16 млрд. 
кВт год електроенергії. Гідро¬ 
вузол Д. дав змогу затопити Дніп¬ 
рові пороги й забезпечити безпере¬ 
шкодне судноплавство по середній 
і нижній течії Дніпра до Чорного 
м. Під час Великої Вітчизн. війни 
1941—45 Д. був зруйнований. Від¬ 
будова почалась 1944; в березні 
1947 став до ладу перший агрегат. 
У 1950 потужність гідроелектро¬ 
станції досягла 650 тис. кВт. Осн. 
споруди гідровузла: будівля ГЕС, 
у якій розміщено 9 гідроагрегатів 
по 72 тис. кВт і одну турбіну поту¬ 
жністю 2,6 тис. кВт, щитова стінка, 
бетонна водозливна гребля, три¬ 
камерний судноплавний шлюз, роз¬ 

міщений на лівому березі Дніпра. 
ГЕС автоматизовано, обладнано те- 
лекеруючим, телевимірювальним й 
телесигналізаційним устаткуван¬ 
ням. Напірний фронт заг. довжи¬ 
ною 1200 м утворює Дніпровське 
водосховище. В 1969 почато будів¬ 
ництво Дніпрогесу-2 та одно¬ 
камерного судноплавного шлюзу, 
розміщеного біля діючого трика¬ 
мерного шлюзу. Поблизу греблі Д. 
на лівому березі збудовано нову 
будівлю ГЕС, у якій буде встанов¬ 
лено 8 гідроагрегатів потужністю 
828 тис. кВт. За станом на кін. 
1977 діяли 2 агрегати потужністю 
по 104,5 тис. кВт і 4 агрегати по 
113,1 тис. кВт. Заг. потужність Д. 
становила 1312 тис. кВт; вироблено 
4078 млн. кВт • год електроенер¬ 
гії (1950 — 2385 млн. кВт • год, 
1970 — 4410 млн. кВтгод). Д. 
входить у Єдину енерг. систему 
Європ. частини СРСР. Д. нагоро¬ 
джено орденом Трудового Червоно¬ 
го Прапора (1939). 
Літ.: Олексієнко І. Є. Дніпрогес 
імені В. І. Леніна. К., 1977. 

, г М. А Дубовеиь. 

днГпро-двГнська КУЛЬТУ- 
РА — археологічна культура (7 ст. 
до н. е.— 3—4 ст. н. е.) раннього 
залізного віку, пам’ятки якої по¬ 
ширені на території Верхнього 
Придніпров’я та середньої течії 
Зх. Двіни. Для Д.-д. к. характерні 
городища, що виникли на місці 
невеликих поселень. Найдавніши¬ 
ми житлами були довгі наземні 
будівлі стовпової конструкції, по¬ 
ділені на кілька приміщень. З 3— 
2 ст. до н. е., а в пн. районах — 
3 перших століть н. е. переважаю¬ 
чими стали невеликі односімейні 
житла з відкритими вогнищами. 
Осн. заняття носіїв Д.-д. к.— під¬ 
січне землеробство, мисливство, 
рибальство, скотарство. Знахідки 
предметів кінського спорядження 
свідчать про використання коней 
для верхової їзди. Розвинуті були 
й залізодобувне та бронзоливарне 
ремесла. 
Літ : Третьяков П. Н., Шмидт 
Ь А. Древние городища Смоленщи- 
ньі. М.— Л., 1963. Є. В. Максимов. 

ДНІПРОДЗЕРЖЙНСЬК (до 1936 
— Кам’янське) — місто обл. під¬ 
порядкування Дніпроп. обл. УРСР. 
Залізнична станція, річковий порт 
на правому березі Дніпра. 250 тис. 
ж. (1979). Вперше згадується в до¬ 
кументах 1750 як село Кам’ян¬ 
ське. В 1887—89 тут збудовано 

ДНІПРО ДЗЕР- 
ЖИНСЬК 

Дніпродзержннськ. 
Пам’ятник «Прометей* 
на честь перемоги Ве¬ 
ликої Жовтневої соціа¬ 
лістичної революції. 
Архітектор О. Я. Сокол. 
1923. 
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ДНІПРОДЗЕР 
ЖИНСЬКА ГЕС 

Дніпро-донецька 
культура. 
Речі з пам’яток. 
1, 2—глиняні горщики: 
3 — крем’яний ніж; 
4 —крем’яний наконеч¬ 
ник списа; 5 —орнамен¬ 
товане денце горщи¬ 
ка (2). 

найбільший на той час у Росії ме¬ 
талург. з-д. У січні, лютому, жовт¬ 
ні й грудні 1905 в Кам’янському 
відбулися страйки. В грудні 1905 
було організовано бойову дружину 
(див. Бойові дружини 1905—07). 
Страйками керував створений у 
грудні бойовий страйковий к-т, 
який видавав «Бюллетень*. У 1912 
тут відбулися страйки протесту 
проти Ленського розстрілу, Пер¬ 
шотравневі демонстрації. Заводсь¬ 
ка с.-д. орг-ція мала зв'язок з Ка¬ 
теринославським к-том РСДРП, 
редакцією газ. «Правда*, більшо¬ 
вицькою фракцією 4-ї Держ. думи 
та її депутатом Г. І. Петровським. 
Рад. владу встановлено в грудні 
1917. З 1917 Кам’янське — місто. 
Під час Великої Вітчизн. війни в 
період тимчасової ні м.-фашист, 
окупації Д. (22.VIII 1941 — 25.Х 
1943) в місті діяв підпільний місь¬ 
кий к-т партії. 
Д.— один з важливих індустріаль¬ 
них центрів УРСР, що розвинувся 
за роки Рад. влади. Провідні галу¬ 
зі пром-сті: металургійна, хім., 
маш.-буд., енергетична. Найбільші 
підприємства: Дніпровський мета¬ 
лургійний завод ім. Ф. Е. Дзер- 
жинського, Дніпродзержинський 
вагонобудівний завод імені газети 
«Правда*, Дніпродзержинське ви¬ 
робниче об*єднання «Азот*, Дніп- 
родзержинська ГЕС імені 50-річчя 
Великої Жовтневої соціалістичної 
революції. Важливе значення має 
пром-сть буд. матеріалів (вироби, 
цементу, залізобетонних виробів, 
буд. деталей тощо). Швейна й меб¬ 
лева ф-ки, з-ди продтоварів, мо¬ 
лочний тощо. В місті — Дніпро¬ 
дзержинський індустріальний ін¬ 
ститут імені М. І. Арсеничева, 10 
серед.спец. навч. закладів, 9 про- 
фес.-тех. уч-щ, 60 заг.-освітніх, 4 
музичні й художня, 6 спортивних 
шкіл; 24 лік. заклади, у т. ч. 9 лі¬ 
карень. 16 палаців культури і клу¬ 
бів, 5 кінотеатрів, 127 б-к, музей 
історії міста та ін. Пам’ятники: 
В. І. Леніну, Ф. Е. Дзержинсько- 
му, «Прометей* та ін. В Д. на¬ 
родився, вчився і працював на 
Дніпровському металург, з-ді ім. 
Ф. Е. Дзержинського Л. 1. Бреж¬ 
нєв. Д. нагороджено орденом Тру¬ 
дового Червоного Прапора (1970). 
ДНІПРОДЗЕРЖЙНСЬКА ГЕС 
імені 50-річчя Великої Жовтневої 
соціалістичної революції — одна з 
гідроелектростанцій Дніпровського 
каскаду ГЕС. Розташована на 
Дніпрі поблизу м. Дніпродзержин- 

Дніпродзержинськ. Площа Ф. Е. Дзержинського 

ська. Будівництво почато 1956. 
Перший агрегат введено в дію 1963, 
останній — 1964. Потужність ГЕС 
— 352 тис. кВт, вироби, електро¬ 
енергії в серед, за водністю рік — 
1,2 млрд. кВт год. Осн. споруди 
гідровузла: будівля ГЕС з 8 агрега¬ 
тами потужністю по 44,0 тис. кВт, 
судноплавний однокамерний шлюз, 
водозливна залізобетонна гребля, 
лівобережна і правобережна земля¬ 
ні греблі та дамба обвалування до¬ 
лини р. Орелі. В 1977 ГЕС вироби¬ 
ла 1247 млн. кВт год електрое¬ 
нергії. Д. ГЕС — одна з найефек¬ 
тивніших на Дніпрі внаслідок ви¬ 
користання зарегульованого Кре¬ 
менчуцьким водосховищем стоку 
Дніпра і сприятливих геол. умов 
(гранітна основа). Д. ГЕС входить 
у Єдину енергетичну систему Єв¬ 
ропейської частини СРСР. 

Г. 7. М олочек. 
ДНІПРОДЗЕ РЖЙН С Ь К Е 
ВИРОБНЙЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
«АЗбТ. — виробниче об’єднання 
в галузі хім. пром-сті. Розташоване 
в м. Дніпродзержинську Дніпроп. 
обл. Утворене на базі Дніпродзер- 
жинського хім. комбінату, будів¬ 
ництво якого почато 1933. Першу 
продукцію — аміак — одержано 
1938. Під час нім.-фашист, окупа¬ 
ції з-д зазнав великих руйнувань, 
осн. устаткування було демонтова¬ 
но й вивезено на схід країни. В 
1946 завершено відбудову з-ду. За 
післявоєнні роки підприємство до¬ 
корінно реконструйовано на новій 
тех. базі й значно розширено, осво¬ 
єно ряд нових видів продукції. В 
1965 з-д перетворено на комбінат. 
Введено в експлуатацію вироби, 
слабкої азотної к-ти під тиском 
(уперше в СРСР) з каталітичною 
очисткою від окислів азоту, гол. 
дослідно-пром. агрегат удароміц- 
ного полістиролу великої одинич¬ 
ної потужності, цехи хлору й каус¬ 
тичної соди, хлорбензолу, сірча¬ 
ної к-ти, фосгену та ін. Осн. про¬ 
дукція об'єднання: азотні добрива, 
аміак, слабка азотна к-та, етилбен¬ 
зол, хлорбензол, сірчана й соляна 
к-ти тощо. Всього тут виробляється 
продукція понад 50 найменувань. 
Обсяг вироби, продукції 1977 зріс 
проти 1970 на 47%. Підприємство 
оснащено найновішим устаткуван¬ 
ням, здійснено комплексну авто¬ 
матизацію вироби, в багатьох це¬ 
хах, впроваджується передова тех¬ 
нологія. Ю. і. Фенгн 

ДНІПРОДЗЕРЖЙНСЬКЕ ВО¬ 
ДОСХОВИЩЕ — водосховище на 
Дніпрі, в межах Дніпроп., Кіро- 
вогр. і Полтав. областей УРСР. Ут¬ 
ворилося в результаті спорудження 
1964 греблі Дніпродзержинської 
ГЕС. Довж. 114 км, шир. до 8 км, 
глиб. 4,3 м. Пл. 567 км2, об’єм 
2,45 км*. Забезпечує тижневе й до¬ 
бове регулювання стоку Дніпра. 
Створення Д. в. значно поліпшило 
умови судноплавства, з водосхови¬ 
ща здійснюється водопостачання 
населених пунктів і пром. об'єктів 
та Дніпро—Донбас каналу. Район 
відпочинку. На берегах Д. в. — 
міста Кременчук, Верхньодні¬ 
провськ. 
ДНІПРОДЗЕРЖЙНСЬКИИ ВА- 
ГОНОБУДІВНЙЙ ЗАВбД імені 
газети «Правда* — підприємство 
залізничного машинобудування. 
Розташований у м. Дніпродзержин¬ 

ську Дніпроп. обл. Засн. 1926 як 
самостійне підприємство на базі 
вагонного відділення Дніпровсь¬ 
кого металургійного заводу імені 
Ф. Е. Дзержинського. В роки до¬ 
воєнних п’ятирічок з-д докорінно 
реконструйовано на новій тех. базі 
й розширено. В 1940 виробляв чо¬ 
тиривісні вагони (вантажопідйом¬ 
ністю 60 т), шестивісні напівваго- 
ни (100 т), чотиривісні вагони-само- 
скиди (думпкари; 60—82 т). Під 
час Великої Вітчизн. війни устат¬ 
кування з-ду було демонтовано й 
евакуйовано на схід країни, будів¬ 
лі з-ду зазнали великих руйнувань. 
У травні 1944 відновлено серійне 
вироби, вагонів, а до 1948 був пере¬ 
вершений довоєнний рівень вироби. 
За післявоєнні роки з-д розшире¬ 
но, оснащено найновішим устатку¬ 
ванням. Проведено великі роботи 
щодо вдосконалення технології ви¬ 
роби. Осн. продукція з-ду: платфор¬ 
ми різних типів, напіввагони, ваго¬ 
ни для перевезення сипких ванта¬ 
жів, нафтобітуму, гарячого агломе¬ 
рату й гарячого чавуну, коксу, 
окатишів, сажі та ін. Д. в. з.— 
єдине підприємство в СРСР по 
вироби, вагонів такого типу. Обсяг 
вироби, продукції з-ду 1977 зріс 
проти 1970 у 1,3 раза. В 1976 Д. 
в. з. нагороджено орденом Трудо¬ 
вого Червоного Прапора. 

М. 1. Дураченко. 

ДНІПРОДЗЕРЖЙНСЬКИЙ ІН¬ 
ДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 
імені М. І. Арсеничева — вищий 
навчальний заклад Міністерства 
вищої і середньої спеціальної осві¬ 
ти УРСР. Засн. 1920 в м. Дніпро¬ 
дзержинську як політехнікум з 
правом підготовки інженерів. У 
1930 політехнікум реорганізовано 
у вечірній металург, ін-т; з 1960 
цей ін-т став металург, заводом- 
втузом, з 1967 — індустріальним 
ін-том. У Д. і. і. 6 факультетів 
(металургійний, технологічний, ме¬ 
ханічний, хіміко-технологічний, 
вечірній, загальнотехнічний), є під¬ 
готовче відділення, аспірантура. 
Фонд бібліотеки налічує (1979) 
400 тис. одиниць зберігання. Д. і. і. 
готує інженерів 14 спеціальностей. 
У ньому навчається (1979) 6л. 
5000 студентів, у т. ч. на денному 
відділенні — 2500. За час існу¬ 
вання ін-ту тут підготовлено понад 
10 тис. спеціалістів. Д. і. і. наго¬ 
роджено (1970) орденом Трудового 
Червоного Прапора. 

В. і. Логінов. 

ДНІПРОДЗЕРЖЙНСЬКИЙ РІЧ- 
КОВЙЙ ПОРТ. Розташований на 
правому березі Дніпра, в м. Дніпро¬ 
дзержинську Дніпроп. обл. Підпо¬ 
рядкований Головному управлінню 
річкового флоту при Раді Мініст¬ 
рів УРСР. Засн. 1878 як пристань 
Кам’янське, що використовувала¬ 
ся для обслуговування пасажирів, 
перевезень с.-г. продуктів, граніту, 
піску, пром. продукції Дніпровсь¬ 
кого металург, з-ду. Робітники при¬ 
стані брали активну участь у рево¬ 
люційних подіях 1917. За роки 
Рад. влади Д. р. п. докорінно ре¬ 
конструйовано; він перетворився 
на високомеханізоване підприємст¬ 
во, оснащене портальними і пла¬ 
вучими кранами, авто- і електрона- 
вантажувачами та ін. сучас. пере¬ 
вантажувальною технікою. Щоро¬ 
ку тут переробляється 6л. 4 млн. т 



нар.-госп. вантажів (метал, мін. до¬ 
брива, буд. матеріали та ін.). У 
1977 вантажооборот порту становив 
3,6 млн. т (1950 — 201 тис. т, 
1970— 1,8 млн. т). Рівень комп¬ 
лексної механізації вантажних ро¬ 
біт 1977 дорівнював 99,5%. Пере¬ 
везення пасажирів здійснюються 
сучасними комфортабельними теп¬ 
лоходами. О. Г. Ткаченко. 

ДНІПРб — ДОНБАС канАл — 
канал, що спору джується(1979) для 
забезпечення водою Донбасу й м. 
Харкова. Траса каналу пройде тери¬ 
торією Дніпроп., Харків, та Донец. 
областей. Проект передбачає будів¬ 
ництво каналу за дві черги. Перша 
черга — від Дніпродзержинсько- 
го водосховища на Дніпрі по зап¬ 
лавах річок Орелі та Орельки до 
штучного Краснопавлівського водо¬ 
сховища і далі по рр. Бритаю та 
Береці до р. Сіверського Дінця 
(поблизу м. Ізюма), друга черга — 
в трубах від Краснопавлівського 
водосховища на каналі до м. Доне¬ 
цька. Будівництво першої черги 
почато 1969. Довж. її — 263 км, 
продуктивність — понад 120 м3/с, 
річна подача води 6л. З млрд. м3. 
До гідротех. комплексу пер¬ 
шої черги Д.—Д. к. входять 11 на¬ 
сосних станцій, 12 дюкерів і 13 
акведуків та регулююче Краснопав- 
лівське водосховище. Вода з 
Дніпродзержинського водосховища 
подається на вис. 65 м. Крім водо¬ 
постачання, води Дніпра викорис¬ 
товуватимуться й для зрошування 
165 тис. га с.-г. угідь та рибоводно- 
го господарства. 

К. С. Хилобоченко 

ДНГПРО-ДОНЄЦЬКА КУЛЬТУ¬ 
РА — археологічна культура 2-ї 
пол. 5—3-го тис. до н. е., пам’ят¬ 
ки якої поширені на Лівобережній 
Україні, в Придніпров’ї й на Пд. 
Білорусії. Поселення носіїв Д.-д. к. 
були розташовані по берегах 
річок. Посуд — гостро- і плоско¬ 
донний, оздоблений гребінцевим, 
накольчастим і прокресленим орна¬ 
ментом. Знаряддя праці — макро- 
і мікролітичних типів (сокири, тра¬ 
пеції, пластини). Знайдено й шлі¬ 
фовані кам’яні сокири та кістяні 
вироби (гарпуни). Для Д.-д. к. ха¬ 
рактерні великі родові могильники. 
В похованнях пізньонеолітичних 
могильників виявлено численні 
знаряддя праці й прикраси, дея¬ 
кі з них — мідні й золоті. Пізні 
пам’ятки Д.-д. к. в Надпоріжжі та 
Приазов’ї датуються енеолітичним 
часом. На тер. України з пам’я¬ 

ток Д.-д. к. досліджено Собачки, 
Василівські могильники, Вовни- 
зькі могильники і поселення, Ма¬ 
ріупольський могильник та інші. 
Літ,.: Телегін Д. Я. Дніпро-донецька 
культура. К., 1968. Д. Я. Телегін. 

ДНІПРО—К РИ В Й Й РІГ КА- 
нАл — канал у Дніпропетров¬ 
ській області УРСР. Споруджений 
1957—61 для водопостачання пром. 
району Криворіжжя. Воду для ка¬ 
налу забирають з Каховського во¬ 
досховища біля с. Мар’янського. 
За допомогою насосних станцій во¬ 
на, долаючи підйом 80 м, подаєть¬ 
ся до штучного Південного водо¬ 
сховища об’ємом 57,3 млн. м3, яке 
каналом з’єднане з р. Саксаганню. 
Заг. довжина магістрального кана¬ 
лу 41,3 км. У комплекс гідротех. 
споруд входять 4 насосні станції, 
гребля Південного водосховища, 
фільтрувальна станція з очисними 
спорудами тощо. Вода каналу 
використовується й для зрошуван¬ 
ня прилеглих земель (у 1977 —26 
тис. га). Проводяться (1979) роботи 
по реконструкції каналу, внаслі¬ 
док чого його річна потужність 
збільшиться з 500 млн. м3 до 1 
млрд. м3. 
ДНІПРОПЕТРОВСЬК (до 1926 — 
Катеринослав) — місто, обласний 
і районний центр УРСР. Розташо¬ 
ваний у нижній течії Дніпра, осн. 
частина міста лежить на високому 
правому березі, менша — на ліво¬ 
му. 1066 тис. ж. (1979). Поділя¬ 
ється на 8 міських районів. Засн. 
1776 на лівому березі Дніпра під 
назвою Катеринослав. З 1783 — 
адм. ц. Катеринославського наміс¬ 
ництва. Указом 1784 будівництво 
міста перенесено на правий берег 
Дніпра. В 1797 Катеринослав пе¬ 
рейменовано на Новоросійськ, 
який став центром новоутвореної 
однойменної губернії. В 1802 міс¬ 
ту повернуто назву Катеринослав, 
воно стало центром Катеринослав¬ 
ської губернії. Розвиток міста по¬ 
чався з 80-х рр. 19 ст., особливо з 
побудовою Катерининської (тепер 
Придніпровської) з-ці (1884), що 
з’єднала Донбас з Криворіжжям і 
чорноморськими портами. З перет¬ 
воренням Катеринослава на один 
з найбільших індустріальних цент¬ 
рів України посилився революц. 
робітн. рух. У 1890 в місті ви¬ 
ник перший марксистський гурток, 
1893—94 — перша с.-д. орг-ція. У 
квітні 1895 відбулася перша маїв¬ 
ка. В 1897 за участю І. В. Бабуш- 
кіна створено катеринославський 
<Союз боротьби за визволення ро¬ 
бітничого класу> [з 1898 — К-і 
РСДРП; див. Катеринославська 
організація РСДРП(б)]. У 1903 
Катеринослав охопила хвиля страй¬ 
ків (див. Загальний страйк на 
Півдні Росії 1903). Великого роз¬ 
маху набула революц. боротьба в 
місті під час революції 1905—07 
(див. Катеринославський загаль¬ 
нополітичний страйк 1905). В кін¬ 
ці жовтня 1905 створено Раду ро¬ 
бітн. депутатів, V грудні — Кате¬ 
ринославський бойовий страйко¬ 
вий комітет, до складу якого вхо¬ 
див Г. І. Петровський. Після Лют¬ 
невої революції, у березні 1917, об¬ 
рано Раду робітн. депутатів. 5(18). 
III 1917 на конференції більшови¬ 
ків Катеринослава і Донбасу об¬ 
рано Катеринослав, к-т РСДРП. 

29.XII 1917 (11.1 1918) в місті 
встановлено Рад. владу. З 1932 
Д.— обл. центр. Під час Великої 
Вітчизн. війни в період тимчасової 
нім.-фашист, окупації Д. (25.VIII 
1941 — 25.Х 1943) у місті діяли 
підпільні обласний, міський і райо¬ 
нні к-ти партії, комсомольсько- 
молодіжна та ін. патріотичні гру¬ 
пи. Д. нагороджений орденом Ле¬ 
ніна (1976). 
Сучасний Д.— значний індустрі¬ 
альний центр України. Розвиток 
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пром-сті міста базується в осн. на 
електроенергії потужної Придні¬ 
провської ДРЕС, на заліз, руді 
Криворіжжя, нікопольському мар¬ 
ганці, вугіллі Донбасу, газі Ше- 
белинки, а також на продукції 
навколишніх с.-г. районів. Провід¬ 
на роль у пром-сті міста належить 
чорній металургії (з-ди: Дніпро¬ 
петровський металургійний за¬ 
вод імені Г. І. Петровського, мета¬ 
лургійний ім. Комінтерну, Дніп¬ 
ропетровський трубопрокатний 
завод імені В. І. Леніна, Нижньо¬ 
дніпровський трубопрокатний за¬ 
вод імені К. Лібкнехта). Приско¬ 
реними темпами розвивається одна 
з провідних галузей пром-сті — 
машинобудування, яке представ¬ 
лене Дніпропетровським заводом 
металургійного устаткування, 
Дніпропетровським комбайновим 
заводом імені К. Є. Ворошилова, 
Дніпропетровським виробничим 
об'єднанням по випуску важких 
пресів та Дніпропетровським ви¬ 
робничим об'єднанням важкого па¬ 
пероробного машинобудування іме¬ 
ні Артема, з-дами верстатобудів¬ 
ним, електровозобудівним, Ниж¬ 
ньодніпровським вагоноремонт¬ 
ним ім. С. М. Кірова, «Світло¬ 
фор* (виробляє засоби сигналіза¬ 
ції для залізничного транспорту, 
метрополітенів тощо). Значного 
розвитку набули хім. пром-сть 
(Дніпропетровський шинний за¬ 
вод. Дніпропетровський лакофар¬ 
бовий завод, з-д хім. виробів) та 
вироби, буд. матеріалів (Дніпро¬ 
петровський завод металокон- Дніпропетровськ. На- 
струкцій імені І. В. Бабушкіна, бережна Дніпра в районі 
металоконструкцій № 2 та стіно- житлового масиву «Со- 
_ нячний». 
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РОВСЬКА ОБЛАСНА 
ПАРТІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 

Дніпропетровськ. Па¬ 
м’ятник Т. Г. Шевчен¬ 
кові. 1956. Скульптор 
І. С. Зноба, архітектор 
Л. Р. Витвицький. 

вих матеріалів з-ди, виробниче 
об’єднання «Дніпроважбудіндуст- 
рія*, заводобуд. комбінат). 
Є ряд підприємств деревообр. 
промисловості (меблевий комбінат 
та ін.). Харч, галузь представлена 
міським молочним заводом >6 2, 
молочним з-дом 1, м’ясним і 
харчових концентратів комбіната¬ 
ми, об’єднанням олійно-жирової 
пром-сті. 
Серед галузей легкої пром-сті най¬ 
більше значення мають швейна, 
трикотажна, взут. (виробниче екс¬ 
периментальне трикотажне об’єд¬ 
нання «Дніпрянка*, виробничі 
швейні об’єднання ім. В. Володар¬ 
ського, «Дніпро*, «Славутич*, ви¬ 
робниче об’єднання взут. підпри¬ 
ємств). Д.— значний вузол заліз¬ 
ничних (8 залізничних станцій), 
автомоб., водних (механізований 
річковий порт) шляхів та авіаліній. 
У Д.— 167 загальноосв. шкіл (139 
тис. учнів; 1978), ЗО серед, спец, 
навч. закладів (39,6 тис. учнів), 
20 профес.-тех. уч-щ (14 тис. уч¬ 
нів), 8 вузів і ф-т Київ, ін-ту фі¬ 
зичної культури (56 тис. студен¬ 
тів). Вузи: Дніпропетровський 
університет імені 300-річчя воз¬ 
з’єднання України з Росією, гір¬ 
ничий, інженерно-будівельний, ін¬ 
женерів залізничного транспорту, 
медичний, металургійний, сіль¬ 
ськогосподарський, хіміко-техноло- 
гічний інститути (див. окремі ст.). 
В місті працює Дніпропетров¬ 
ський науковий центр АН УРСР, 
Чорної металургії інститут, 
Трубної промисловості всесоюз¬ 
ний науково-дослідний і конструк¬ 
торсько-технологічний інсти¬ 
тут, н.-д. ін-т автоматизації чор¬ 
ної металургії, Всесоюзний н.-д. 
ін-т кукурудзи та ін. У місті — 
473 бібліотеки (фонд—21,6 млн. 
одиниць зберігання), 56 клубних 
закладів, 15 кінотеатрів, 5 театрів 
(Дніпропетровський театр опе¬ 
ри та балету, Дніпропетровський 
український музично-драматичний 
театр імені Т. Г Шевченка, Дні¬ 
пропетровський російський драма¬ 
тичний театр імені О. М. Горь- 
кого. театр юного глядача і театр 
ляльок), філармонія, 2 державні 
музеї — Дніпропетровський істо¬ 
ричний музей імені академіка Д. І. 
Яворницького та Дніпропетров¬ 
ський художній музей — і 10 на¬ 
родних музеїв. Позашкільні закла¬ 
ди: палац і будинки піонерів, стан¬ 
ції юних натуралістів і юних тех¬ 
ніків, дитячі спортивні школи. Пра¬ 
цюють вид-ва <Промінь> і «Зоря*, 
виходять газ. <Зоря>, <Днепров- 
ская правда>, «Днепр вечерний*, 
«Прапор юності*. Обл. радіомов¬ 
лення і телебачення. 
Архіт. пам’ятки Д.: палац Потьом- 
кіна (тепер Палац студентів ім. 
Ю. О. Гагаріна, 1787—89, арх. І. 
Старов), ф-ка сукон і шовку (тепер 
хлібозавод № 1, 1794—98, арх. Ф. 
Волков), Преображенський собор 
(1830—35, арх. А. Захаров), Місь¬ 
ка Дума (тепер Міська Рада, 1900 
—01, арх. Д. Скоробагатов), хім. 
корпус гірничого ін-ту (1900, арх. 
О. Бекетов) та ін. За рад. часу 
реконструйовано площі, створено 
нові житл. р-ни (Вузівський, 1959 
—65; Новомосковський, 1961—66; 
Мандриківської набережної, 1970 
—73. та ін.), споруджено нові гро¬ 

мад. будівлі (Палац культури мета¬ 
лістів, 1926—ЗО; рос. драм, театр 
ім. М. Горького, 1941, арх. О. 
Красносельський; ун-т, 1936, арх. 
О. Красносельський і В. Само- 
дрига; готель «Дніпропетровськ*, 
1969, арх. В. Зуєв та ін.), оперний 
театр (1974, арх. Б. Жежерін). 
Парк культури і відпочинку ім. 
Т. Г. Шевченка з пам’ятником Т. Г. 
Шевченку (1956, скульптор І. Зно¬ 
ба, арх. Л. Витвицький). Пам’ят¬ 
ники: В. І. Леніну (1957, скульпто¬ 
ри М. Вронський, О. Олійник, 
арх. О. Сидоренко), О. С. Пушкі¬ 
ну (1901, скульптор І. Гінцбург), 
студентам-героям (1968,скульптори 
О. Ситник, К. Чеканьов, В. Щед- 
рова, арх. В. Нескоромний), Г. І. 
Петровському (1976, скульптор К. 
Чеканьов, архітектор В. Сотни- 
ков), Монумент Вічної Слави 
(1967, скульптори В. Агібалов, 
М. Овсянкін, архітектор О. Мак- 
сименко та ін.). 
В 1820 в Катеринославі перебував 
О. С. Пушкін. У різний час тут 
жили і працювали укр. письмен- 
ник-етнограф І. І. Манжура та іс¬ 
торик і археолог Д. І. Яворниць- 
кий. У населених пунктах, що ввій¬ 
шли в межі сучас. Д., народилися 
парт, і рад. держ. діячі О. Ф. 
Ватченко (в с. Єлизавето-Кам’ян¬ 
ці) і І. П. Казанець (у с. Лоцмано- 
Кам’янці). Уродженцями Д. та¬ 
кож є: академіки АН СРСР і АН 
УРСР В. О. Каргін, П. П. Шир¬ 
шеє, О. І. Бродський, В. М. Ко¬ 
рейський, В. А. Ройтер; двічі Ге¬ 
рої Рад. Союзу А. Я. Брандис і 
О. Ф. Федоров, Герой Рад. Сою¬ 
зу О. М. Матросов, нар. худож¬ 
ники СРСР В. 3. Бородай, Є. В 
Вучетич, В Г. Пузирков, нар. 
худ. УРСР А. Й. Страхову нар. 
артисти СРСР О. Д. Дикий, В. Я. 
Станицин, А. Я. Штогаренко, 
нар. артист УРСР Д. О. Дударєв, 
рад. поети М. А. Светлов, Ю. В 
Корецький, учасник боротьби за 
владу Рад Г. І. Чудновський. 
Літ.: Мартиненко Г. А. Дніпро¬ 
петровськ. К., 1966; Бріккер Б. Я. 
[та ін.]. Вулиці й площі Дніпропетро¬ 
вська. Дніпропетровськ, 1967; Ват¬ 
ченко А. Ф., Шевченко Г. И. Днеп- 
ропетровск. Путеводитель-справочник. 
Днепропетровск, 1976; Днепропетров- 
ску 200 лет. 1776—1976. Сборник 
цокументов и материалов. К., 1976 

М Ф. Бабенко (культура). 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАС¬ 
НА ПАРТГЙНА ОРГАНІЗА¬ 
ЦІЯ — одна з обласних організа¬ 
цій Комуністичної партії Украї¬ 
ни, створена 1932. Перші марксист¬ 
ські гуртки виникли в Катерино¬ 
слав. губ. наприкінці 19 ст. В 1897 
під впливом петерб. «Союзу бороть¬ 
би за визволення робітн. класу* 
марксистські гуртки Катериносла¬ 
ва об’єдналися в катеринославсь¬ 
кий <Союз боротьби за визволення 
робітничого класу *. В 1902—03 
орг-ції РСДРП виникли в Каменсь- 
кому, Кривому Розі, Довгинцево- 
му, Павлограді. В створенні с.-д. 
орг-цій на Катеринославщині. в 
розгортанні їхньої діяльності вели¬ 
ку роль відіграли І. В. Бабушкін, 
І. X. Лалаянц, М. Г. Цхакая, Г. І. 
Петровський, В. А. Шелгунов та 
ін. В 1898 представник катериносл. 
«Союзу боротьби* брав участь у 
роботі І з’їзду РСДРП. Після з’їз¬ 
ду «Союз* було реорганізовано в 

Катериносл. к-т РСДРП. На II з’їз¬ 
ді РСДРП (1903) делегати від Ка¬ 
териносл. с.-д. орг-ції підтримува¬ 
ли В. І. Леніна. Більшовицькі орг- 
ції Катеринославщини, що виникли 
після II з’їзду РСДРП, міцніли і 
гартувались у битвах проти само¬ 
державства і капіталізму. В 1903 
Катериносл. к-т РСДРП керував 
заг. страйком робітників Катери¬ 
нослава (див. Загальний страйк 
на Півдні Росії 1903). В період ре¬ 
волюції 1905—07 в Катеринославі 
в жовтні 1905 виникла Рада робітн. 
депутатів — одна з перших на 
Україні, а в грудні — Катери¬ 
нославський бойовий страйковий 
комітет, до складу яких входили 
Г. І. Петровський, А. Я. Булигін та 
ін. більшовики. З ініціативи біль¬ 
шовиків відбувся Катеринослав¬ 
ський загальнополітичний страйк 
1905. В роки реакції більшовиць¬ 
кі орг-ції були значно ослаблені 
безперервними арештами. Після 
Лютн. революції 1917 Катерино¬ 
славська організація РСДРЩб) на¬ 
лічувала ол. 400 чол. На час Шос¬ 
того з'їзду РСДРП(б) в її лавах 
було вже 3500 чол. Тоді на Кате¬ 
ринославщині працювали видатні 
парт, діячі Г. І. Петровський, С. І. 
Гопнер, Е. Й. Квірінг та ін. Біль¬ 
шовицькі орг-ції Катеринославщи¬ 
ни, керуючись вказівками ЦК 
РСДРП(б), В. І. Леніна, підняли 
трудящих на боротьбу за перемогу 
Великої Жовтн. соціалістичної ре¬ 
волюції. 5(18).ІІІ 1917 в Катери¬ 
нославі відбулася перша легальна 
парт, конференція. З 4(17).ІУ 
1917 почала виходити більшовиць¬ 
ка газ. <3везда>. Внаслідок пере¬ 
моги керованого більшовицьким 
ревкомом Катеринославського 
збройного повстання 1917 в місті 
29.XII 1917 (11.1 1918) було вста¬ 
новлено Рад. владу [в Кривому 
Розі — 10(23).І 1918]. В період ав- 
стро-нім. окупації 1918 підпільні 
парт, орг-ції Катеринославщини, 
очолювані створеним влітку 1918 
підпільним Донецько-Криворізь¬ 
ким обл. к-том партії, розгорнули 
діяльність по мобілізації трудящих 
на боротьбу проти окупантів та 
бурж.-націоналістичної контррево¬ 
люції. Парт, орг-ція Катеринослав¬ 
щини відіграла значну роль у ство¬ 
ренні Комуністичної партії (біль¬ 
шовиків) України. На Першому 
з'їзді КП(б) України (1918) від 
Катериносл. орг-ції було 29 делега¬ 
тів. Виконуючи рішення з’їзду, Ка¬ 
териносл. губком партії в умовах 
жорстокого терору налагодив тісні 
зв’язки з повітами, створював рев- 
коми, партизан, загони. 16—18.IV 
1919 відбулася перша губ. парт, 
конференція. Навесні 1919 кому¬ 
ністи краю очолили збройну боро¬ 
тьбу трудящих проти григор'євщи- 
ни, влітку — восени 1919 розгор¬ 
нули повстансько-партизан. рух у 
денікінському тилу (див. Денікін- 
щина), в 1920 організували трудя¬ 
щих Катеринославщини на розгром 
врангелівщини й махновщини. Піс¬ 
ля громадян, війни Катериносл. 
парт, орг-ція провела велику робо¬ 
ту по відбудові нар. г-ва губернії. 
На кінець 1925 парт, орг-ція до¬ 
билася значних успіхів у відбудові 
пром-сті, с. г. і транспорту і прис¬ 
тупила, долаючи величезні труд¬ 
нощі й запеклий опір залишків екс- 



Таблиця І 

До ст. Гриби. Плодові тіла грибів та спори. 1. Трюфель їстівний 
2. Зморшок їстівний. 3. Строчок звичайний. 4. Підосичник. 5. Білий 
гриб 6. Гірчак. 7. Підберезовик. 8. Польський гриб. 9. Маслюк зви¬ 
чайний 10. Моховик жовю-бурий. 11. Дубовик, синяк. 12. Чортів 

гриб. 13. Лисичка. 14. Лисичка несправжня. 15. Рижик червоний. 
16. Вовнянка. 17. Хряш-молочник справжній. 18. Хрящ-молочник 
перцевий. 19. Хряш-молочник неїстівний (15—19 — кружечками пока¬ 
зано колір молочного соку — латексу, що витікає при розрізі). 



Таблиця II 

До ст. Гриби. Плодові тіла грибів та спори. 1. Сироїжка блювотна. 
2. Сироїжка зелена велика. 3. Сироїжка їстівна 4. Сироїжка буріюча, 
або запашна. 5. Сироїжка луската, товстуха. 6. Валуй. 7. Гнойовик 
білий 8. Опеньок справжній, опеньок осінній. 9. Опеньок сірчано- 
жовтий (отруйний) 10. Глива рясна, плеврот череличастий. 11. Сви- 
нушка. 12. Зеленушка. 13. Мухомор пантерний. 14. Бліда поганка. 

мухомор зелений. 15. Мухомор червоний. 16. Печериця степова 
17. Печериця садова, печериця двоспорова. 18. Печериця польова 
19. Печериця отруйна. 20. ІІорхавка їстівна, дощовик їстівний. 
21. Порхавка отруйна, дощовик несправжній. 22. Порхавка гігантська, 
дощовик гігантський. 



401 
плуататорських класів, борючись 
проти різних антипарт. угруповань, 
до розв’язання завдань соціалістич¬ 
ної індустріалізації. Парт, орг-ція 
постійно дбала про зростання своїх 
лав. Під час ленінського призову 
в партію на Катер инославщині до 
парт, лав було прийнято 2980 чол. 
У 1923 (у зв’язку з адм.-тер. ре¬ 
формою) на тер. сучас. Дніпроп. 
області було створено Катерино¬ 
славську, Павлоградську й Криво¬ 
різьку окружні парт, орг-ції. Вліт¬ 
ку 1925 парт, орг-ції губернії об’єд¬ 
нували 14 400 комуністів. У 1925 
губернію було ліквідовано. В 1926 
Катеринослав, округ об’єднали з 
Павлоградським і назвали Дніпро¬ 
петровським. У 1930 окружкоми 
ліквідовано, а райкоми партії під¬ 
порядковано ЦК КП(6)У. В 1932 
зі створенням Дніпроп. області 
оформилась Д. о. п. о. За роки до¬ 
воєнних п’ятирічок трудящі Дніп¬ 
ропетровщини, керовані обл. парт, 
орг-цією, внесли гідний вклад у 
справу побудови соціалізму в на¬ 
шій країні. Достроково було ви¬ 
конано плани першої та другої п’я¬ 
тирічок. До ладу стали нові з-ди, 
доменні й мартенівські печі, про¬ 
катні стани, залізорудні шахти та 
ін. підприємства. На кінець 1934 в 
області завершено колективізацію 
с. г. Значно зросли матеріальний 
добробут і культур, рівень трудя¬ 
щих. Напередодні Великої Вітчизн. 
війни обл. парт, орг-ція налічу 
вала 55188 комуністів. В перші 
дні війни понад 14 тис. комуністів 
пішло в армію. На окупованій фа¬ 
шистами території області діяв під¬ 
пільний обком КП(б)У в складі М. І. 
Стаиікова, Д. Г. Садовниченка і 
Д. С. Ситника. Обком створив роз¬ 
галужену мережу підпільних парт, 
і комсомольських орг-цій, парти¬ 
зан. загонів і диверсійних груп, 
у тому числі 7 підпільних міськ¬ 
комів і 29 підпільних райкомів 
партії. В березні 1944 Дніпроп. 
обл. було повністю визволено від 
нім.-фашист, окупантів. На 1.ІУ 
1944 обл. парт, орг-ція налічува¬ 
ла 6015 комуністів Вона провела 
велику роботу по мобілізації тру¬ 
дящих на відбудову і дальший 
розвиток нар г-ва За роки чет¬ 
вертої п’ятирічки пром-сть облас¬ 
ті було відбудовано і розшире¬ 
но на новій тех. базі. Почали 
давати продукцію металургійні 
з-ди імені Г. І. Петровського, 
імені В. 1. Леніна, Нікополь¬ 
ський Південнотрубний та ін., 
шахти і рудники Криворізько¬ 
го залізорудного й Нікопольсь¬ 
кого марганцевого басейнів. Від¬ 
новлене с. г. набуло дальшого роз¬ 
витку. В післявоєнний період тру¬ 
дящі області досягли значних успі¬ 
хів у розвитку всіх галузей нар. 
г-ва. Успішному виконанню народ- 
ногосп. планів активно сприяє тра¬ 
диційне соцзмагання трудящих об¬ 
ласті з трудящими ін. областей 
УРСР та братніх республік. На 
1.1 1979 обл. парт, орг-ція склада¬ 
ється з 9 міських і 37 районних 
парт, орг-цій і налічує в своїх ря¬ 
дах 235 758 членів і кандидатів у 
члени КПРС. Здійснюючи рішення 
XXIII—XXV з’їздів КПРС, з’їздів 
Компартії України, вона спрямо¬ 
вує зусилля трудящих на успішне 
виконання завдань комуністично¬ 

го будівництва, всемірне впровад¬ 
ження в усі галузі нар. г-ва досяг¬ 
нень наук.-тех. прогресу, підвищен¬ 
ня ефективності суспільного ви¬ 
робництва, дальше зростання про¬ 
дуктивності праці, зниження собі¬ 
вартості й поліпшення якості про¬ 
дукції. Обл. парт, орг-ція вихова¬ 
ла багатьох видатних людей, пере¬ 
довиків і новаторів, що йдуть на 
чолі змагання за підвищення ефек¬ 
тивності і якості роботи. Понад 
300 з них присвоєно звання Героя 
Соціалістичної Праці, а 3 це зван¬ 
ня присвоєно двічі. Велику роботу 
проводить обл. парт, орг-ція по 
вихованню трудящих у дусі рад. 
патріотизму і пролет. інтернаціо¬ 
налізму, відданості Комуністичній 
партії, зміцнення дружби народів 
СРСР, по пропаганді рад. способу 
життя. 
В різний час обл. парт, орг-цію 
очолювали Л. І. Брежнєв, О. Ф. 
Встченко, А. І. Гайовий, А. П. 
Кириленко, Д. С. Коротченко, 
М. М. Хатаєвич, В. І. Чернявсь- 
кий, В. В. Щербицький та ін. За 
час існування Д. о. п. о. відбулося 
23 обл. парт, конференції. Вірним 
помічником парт, орг-ції є обл. 
комсомольська орг-ція, яка налі¬ 
чує в своїх рядах 490 205 членів 
ВЛКСМ (на 1.1 1979). За активну 
участь у будівництві великих під¬ 
приємств гірничорудної і металург, 
пром-сті Криворізьку міську ком¬ 
сомольську орг-цію нагороджено 
орденом Трудового Червоного Пра¬ 
пора. Органами Д. о. п. о. є газети 
<Зоря> і <Днепровская правда>. 
Про розвиток економіки й куль¬ 
тури області див. також ст. Дніп¬ 
ропетровська область. 
Літ.: Брежнєв Л. І. Відродження. К., 
1978; Нариси історії Комуністичної 
партії України. К., 1977; История го¬ 
ро дов и сел Украинской ССР. Днепро- 
петровская область. К., 1977; Варга- 
тюк П. Л. Партії великої загін Дніп¬ 
ропетровськ. 1970. 

Є. В. Качаловський. 

Н І П Р О П ЕТРбВСЬКА 
ВДАСТЬ — у складі У крит¬ 

ської РСР. Утворена 27.11 1932. 
Розташована в пд. частині респуб¬ 
ліки, в басейні середньої й ниж¬ 
ньої течії Дніпра. Поділяється на 
20 районів, 220 сільрад, має 18 
міст, 54 с-ща міськ. типу. Область 
1958 й 1970 нагороджено орденами 
Леніна. 
Карти див. на окремому аркуші, 
с. 352—353. 
Природа. Поверхня Д. о. в основ¬ 
ному рівнинна. На Зх.— Придніп¬ 
ровська височина (вис. в межах 
області до 192 м), сх. частина зай¬ 
нята Придніпровською низовиною, 
на Пд. Сх.— відроги Приазовсь- 
кої височини (вис. до 211 м). Д. о. 

— одна з найбагатших на Україні 
за різноманітністю і пром. запаса¬ 
ми корисних копалин. На тер. об¬ 
ласті є залізна руда (Криворі¬ 
зький залізорудний басейн, який 
забезпечує рудою чорну металур¬ 
гію пром. Придніпров’я й Донба¬ 
су), марганцева руда (Нікопольсь¬ 
кий марганцевий басейн), титан, 
ругилільменітові руди, цирконій, 
нікель, боксити, кам’яне (Західний 
Донбас) і буре вугілля, мінераль¬ 
ні буд. матеріали (граніт, каолін, 
вапняки, доломіти, вогнетривкі 
глини). Відкрито поклади нафти і 
газу. Клімат помірно континен¬ 
тальний. Пересічна т-ра січня від 
—4,4° на Пд. Зх. до —6,4° на 
Пн. Сх., липня відповідно 4-23,5° 
та +22°. Річна кількість опадів 
450—490 мм на Пн. й 400—430 
мм — на Пд. Влітку часто бувають 
зливи. Сх. й пд.-сх. вітри інколи 
спричинюють посуху. Гол. водна 
артерія Д. о.— Дніпро, осн. його 
притоки: Оріль і Самара з Вов¬ 
чою (ліві), Мокра Сура, Базав- 
лук, Інгулець (праві). В межах 

Краєвид у Верхньодніпровському рай¬ 
оні. 

області — частини Дніпродзержин- 
ського водосховища. Каховського 
водосховища та Дніпровського во¬ 
досховища. Багато невеликих водо¬ 
сховищ і ставків. Для постачання 
питної й тех. води пром. районові 
Криворіжжя споруджено Дніпро— 
Кривий Ріг канал, тер. області 
проходить траса Дніпро — Дон¬ 
бас каналу. Грунти — звичайні та 
південні чорноземи, темно-кашта¬ 
нові, по долинах річок — чорно¬ 
земно-лучні, дерново-лучні та пі¬ 
щані. Грунтово-кліматичні умови 
Д. о. сприятливі для вирощування 
різних с.-г. культур. Область ле¬ 
жить у степовій зоні. Степи розо¬ 
рані, зайняті с.-г. угіддями. Ліси 
та полезахисні смуги (дуб, осика, 
береза, клен, в’яз, біла акація) 
вкривають 2,7% тер. області, пе¬ 
реважно по долинах річок. У по¬ 
низзі Самари — найпівденніший у 
рівнинній частині УРСР сосновий 

ДНІПРОПЕТРОВ¬ 
СЬКА ОБЛАСТЬ 

дніпропетров 
СЬКА ОБЛАСТЬ 

Площа —31,9 тис. км* 

Населення — 
3640 тис. чол. (1979* 
перепис) 

Центр — м. Дніпро¬ 
петровськ 

Дні пропетровськ. 
Загальний вид частини 
міста. 

26 УРЕ, т. 3. 
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ДНІПРОПЕТРОВ¬ 
СЬКА ОБЛАСТЬ 

ПОСІВНІ ПЛОЩІ 
основних 
СІЛЬСЬКО¬ 
ГОСПОДАРСЬКИХ 
НУЛЬТУР 
0978.%) 

ШІІІІІІИІ Озима пшениця 
Ячмінь 

К1Щ Кукурудза на зерно 
■ .> • ./•' Багаторічні трави 

І Соняшник 

І Інші культури 

Парк основних 
сільськогосподарських 
машин (тис. шт.) 

1965 1977 

Трактори 
(фіз. оди¬ 
ниць) 

14,0 20,1 

Зернозби¬ 
ральні 
комбайни 

3*1 4,2 

Електро¬ 
двигуни 

31,7 151,9 

Кар’єр Північного гірни¬ 
чо-збагачувального ком¬ 
бінату імені Комсомолу 
України. Кривий Ріг. 
Нижньодні п ровський 
залізничний вузол. Дні 
пропетровськ. Техноло¬ 
гічна лінія по вироб¬ 
ництву аміаку дніпро- 
дзержинського виробни¬ 
чого об’єднання «Азот». 

бір. На території Д. о. трапляються 
козуля, дика свиня, вовк, лисиця, 
заєць, ховрахи, хом’яки; з птахів 
— перепілка, сіра куріпка, жайво¬ 
ронок, кібчик, яструби, дикі кач¬ 
ки, кулики та ін.; плазуни — сте¬ 
пова гадюка, вужі, ящірки та ін. 
У річках і озерах водяться лящ, 
судак, сом та ін. риба. В межах 
Д. о.— 11 держ. заказників (Бу- 
лахівський лиман, Балка Бандур¬ 
ка, Волошанська Дача, Грабі в- 
ський, Велика Западня, Кільчен- 
ський, Обухівські плавні, Коміса- 
рівський, Грушуватський, Дібров- 
ський, Яцеве). 
Населення. Осн. нас.— українці 
(74,5%, 1970, перепис), живуть 
також росіяни, євреї, білоруси та 
ін. Пересічна густота нас.— 114 
чол. на 1 км2 (1979). Найгустіше 
заселені райони вздовж Дніпра і 
райони Криворізького басейну. 
Міське нас. становить 80%. Най¬ 
більші міста: Дніпропетровськ, 
Кривий Ріг, Дніпродзержинськ, 
Нікополь, Павлоград. 
Народне господарство. У 80-х рр. 
19 ст. на тер. сучасної Д. о. почали¬ 
ся пром. розробки заліз, руд, нап¬ 
рикінці 90-х рр. відкрито перші 
марганцеві копальні. На базі цієї 
сировини і донецького вугілля ви¬ 
никла гірничорудна й металург, 
пром-сть, підприємства якої нале¬ 
жали іноз. (в основному франц. та 
бельг.) капіталістам і рос. акц. 
т-вам. Але гол. галуззю г-ва зали¬ 
шалося землеробство. За роки Рад. 
влади Дніпропетровщина перетво¬ 
рилась на розвинуту індустр.-агр. 
область. 
Промисловіст ь.Сучас. пром. 
комплекс Д. о. включає залізоруд¬ 
ну й марганцеворудну пром-сть і 
чорну металургію, за розвитком 
яких область посідає провідне міс¬ 
це в СРСР, а також енергетичну, 
маш.-буд., хім. і харч, галузі та 
вироби, буд. матеріалів. У заг. 
обсязі валової продукції пром. ви¬ 
робництва 1977 питома вага чорної 
металургії становила 46,7%, маш.- 
буд. і металообр.— 19,6%, харч.— 
10,8%, хім. і нафтохім.— 7,0%, 
легкої — 5,4%, буд. матеріалів 
пром-сті — 3,2%. За роки соціа- 
лістич. будівництва, особливо в піс¬ 
лявоєнний період, в області ство¬ 
рено потужну енерг. базу. Діють 
Криворізька ДРЕС-2, Придніп¬ 
ровська, Дніпродзержинська та ін. 
ДРЕС, Дніпродзержинська ГЕС 
імені 5(Кріччя Великої Жовтневої 
соціалістичної революції, які вхо¬ 
дять до єдиної енерг. системи Єв- 
роп. частини СРСР. Спеціалізацію 
області визначає насамперед чорна 
металургія. Вона представлена 31 
підприємством і об’єднанням, най¬ 

більшими серед яких є Дніпро¬ 
петровський металургійний завод 
імені Г. І. Петровського, Дніпровсь¬ 
кий металургійний завод імені 
Ф. Е. Дзержинського, Криворі¬ 
зький металургійний завод імені 
В. І. Леніна та ін. В області — 4 
трубопрокатні з-ди: Дніпропетров¬ 
ський трубопрокатний завод іме¬ 
ні В. І. Леніна, Нижньодніпров¬ 
ський трубопрокатний завод імені 
К. Лібкнехта, Нікопольський пів- 
деннотрубний, Новомосковський 

Доменні печі Дніпропетровського ме¬ 
талургійного заводу імені Г. І. Пет¬ 
ровського. На Дніпропетровському за¬ 
воді металургійного устаткування. 

трубний завод імені 50-річчя Ра¬ 
дянської України. Значного роз¬ 
витку набула гірничорудна пром- 
сть. Видобування заліз, руди зосе¬ 
реджено в Криворізькому залізо¬ 
рудному бас. (5 гірничозбагачува- 
льних комбінатів у районі м. Кри¬ 
вого Рога — Південний, Північ¬ 
ний, Ново криворізький, Централь¬ 
ний та Інгулецький), марганцевої 
руди — в районі міст Марганця 
та Орджонікідзе; поліметалевих 
руд — у районі м. Верхньодні¬ 
провська. На місц. металург, базі 
створено металомістке машинобу¬ 
дування. Найбільші підприємства: 
Дніпропетровський завод мета¬ 
лургійного устаткування. Дніпро¬ 
петровський комбайновий завод 
імені К. Є. Ворошилова, Дніпро¬ 
петровське виробниче об’єднання 

по випуску важких пресів. Дніп¬ 
ропетровське виробниче об’єднан¬ 
ня важкого папероробного маши¬ 
нобудування імені Артема, кри¬ 
ворізький завод гірничого устат¬ 
кування <Комуніст>, Нікополь¬ 
ський завод будівельних ма¬ 
шин, Дніпродзержинський ваго¬ 
нобудівний завод імені газети 
«Правдак 
Розвинуті також комунальне, буд., 
хім. машинобудування, верстато- 
буд., електротех. та ін. галузі 
машинобудування. Розвивається 
коксохім. (з-ди у Кригому Розі, 
Дніпродзержинську, Дніпропет¬ 
ровську) та хім. (,Дніпропетров¬ 
ський шинний завод, дніпродзер- 
жинське виробниче об’єднання 
«Азот>, Дніпропетровський лако¬ 
фарбовий завод та ін.) проми¬ 
словість. 
Значний обсяг капітального буд-ва 
зумовив швидкі темпи зростання 
вироби, буд. матеріалів (Дніпро¬ 
петровський завод металоконст- 
рукцій імені І. В. Бабушкіна, Кри¬ 
ворізький та Дніпродзержинський 
цем. з-ди тощо). В Дніпропетров¬ 
ську працює одна з найбільших на 
Україні паперова ф-ка, а також 
Дніпропетровський меблевий ком¬ 
бінат. Значне місце в пром. ви¬ 
робництві області належить харч, 
пром-сті, зокрема борошномель¬ 
ній, олійно-жировій, макаронній, 
м’ясній, молочній, пивоварній 
(Верхньодніпровський крохмале- 
патоковий комбінат, дніпропет¬ 
ровські пивоварний комбінат «Дні¬ 
про ►, комбінат харч, концентратів, 
м'ясокомбінат, Губиниський цукр. 
з-д, Дніпропетровський міський 
молочний завод № 2 та ін.). Під¬ 
приємства легкої пром-сті випус¬ 
кають верхній трикотаж (Дніпро¬ 
петровськ), шкіряне взуття (Кри¬ 
вий Ріг), швейні вироби тощо. В 
межах Д. о. виділяють 3 великі 
пром. вузли: Дніпропетровсько- 
Дніпродзержинський (металургія, 
машинобудування, хім. і харч, 
пром-сть, вироби, буд. матеріа¬ 
лів), Криворізький (залізорудна, 
металург., маш.-буд., буд. матері¬ 
алів пром-сть) та Нікопольський 
(марганцеворудна пром-сть, маши¬ 
нобудування, вироби, буд. матері¬ 
алів). Формується Павлоградський 
пром. вузол (машинобудування, 
вугільна пром-сть). 
Сільське господарст- 
в о. Д. о. є важливим районом висо- 
котоварного зернового г-ва і м’ясо- 
мол. тваринництва. Крім того, ши¬ 
рокого розвитку набуло тут виро¬ 
щування тех. культур і садівницт¬ 
во. Навколо пром. центрів створе¬ 
но овоче-молочні г-ва приміського 
типу. На кін. 1977 в Д. о. було 
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278 колгоспів, 109 радгоспів, 32 
об’єднання райсільгосптехніки та 
їхні виробничі відділення. Рік у 
рік зростає тех. оснащеність та 
енергоозброєність с.-г. вироби, об¬ 
ласті (див. таблицю). 
В області високий рівень с.-г. 
освоєння земель: з 2769,4 тис. га, 
що перебувають у користуванні 
с.-г. підприємств і г-в, с.-г. угіддя 
займають 2536,7 тис. га, з них орні 
землі — 2171,7 тис. га, сіножаті й 
пасовища — 307,7 тис. га (1977). 

Тваринницька ферма радгоспу 4Апос¬ 
тол івський». Збирання зернових у 
колгоспі імені В. І. Чапаєва Соло- 
нянського району. Фрунзенська зро¬ 
шувальна система. 

Водами Каховського й Дніпродзер- 
жинського водосховищ і каналу 
Дніпро — Кривий Ріг зрошується 
199,7 тис. га (1977). Провідні куль¬ 
тури: зернові — озима пшениця, 
ярий ячмінь, кукурудза на зерно, 
просо, гречка; технічні — соняш¬ 
ник, південні коноплі, соя; кор¬ 
мові — однорічні та багаторічні 
трави, кукурудза на силос і зеле¬ 
ний корм, кормові коренеплоди 
тощо. Розвивається садівництво 
(яблуні, груші, вишні, абрикоси та 
ін.). Площа плодоягідних насад¬ 
жень 1978 становила 58,4 тис. га, 
у т. ч. в плодоносному віці — 49,3 
тис. га. Важливе місце в с.-г. 
вироби, посідає тваринництво (м’я- 
со-мол. напряму скотарство, сви¬ 
нарство, а також птахівництво, 
бджільництво, шовківництво і риб¬ 
ництво). Кормовою базою для ньо¬ 
го є продукція комбікормової пром- 
сті (1978 — 14 міжгосп. підпри¬ 
ємств і об’єднань по вироби, кор¬ 
мів), вирощування кормових куль¬ 
тур. На Пн. і Пн. Сх. області пе¬ 
реважають молочно-м’ясне скотар¬ 
ство, свинарство; в центр, частині, 

в основному в приміських зонах 
Дніпропетровська, Дніпродзержин- 
ська, Нікополя, Верхньодніпров¬ 
ська — молочне скотарство; на 
Пд., Пд. Зх. і Пд. Сх.— молочно^ 
м’ясне скотарство, свинарство і 
птахівництво. Осн. породи: вели¬ 
кої рогатої худоби — червона сте¬ 
пова; свиней — велика біла і укр. 
степова біла; овець — сокільська, 
асканійська тонкорунна. В 1978 в 
Д. о. діяло 11 міжгосп. підприємств 
і об’єднань по вироби, м’яса, 7 — 
по вироби, продукції птахівницт¬ 
ва, 5 — рибомелюративних. 
Т р а н с п о р т. Осн. вид транс¬ 
порту — залізничний. Довжина 
з-ць заг. користування 1977 стано¬ 
вила 1,6 тис. км. Осн. значення ма¬ 
ють з-ці, що з’єднують Донецький 
і Криворізький басейни (Кривий 
Ріг — П’ятихатки — Дніпропет¬ 
ровськ — Красноармійськ, Долин- 
ська — Кривий Ріг — Нікополь — 
— Запоріжжя — Пологи — Вол- 
новаха і далі на Донбас), а також 
лінії Харків — Дніпропетровськ— 
Нікополь — Херсон, Харків —Си- 
нельникове — Мелітополь — Джан- 
кой, Кривий Ріг — Цвіткове — 
Фастів. Залізничні вузли: Дніп¬ 
ропетровськ, Верхівцеве, Кривий 
Ріг, Синельникове, П’ятихатки, 
Чаплине. Автошляхів — 7,8 тис. 
км, у т. ч. з твердим покриттям — 
6,6 тис. км (1977). Судноплавство 
по Дніпру; річкові порти: Дніпро¬ 
петровськ, Дніпродзержинськ, Ні¬ 
кополь. Аеропорт — у Дніпропет¬ 
ровську. Територією області прок¬ 
ладено газопроводи: Шебелинка — 
Дніпропетровськ — Кривий Ріг — 
Одеса (відгалуження на Запоріж¬ 
жя) і Перещепине — Дніпропет¬ 
ровськ, Кременчук — Кривий Ріг 
— Кіровоград. 
Будівництво. В Д. о. про¬ 
водиться інтенсивне пром. будів¬ 
ництво. Діють 323 держ. і кооп. 
первинні підрядні буд. і монтаж¬ 
ні орг-ції та 42 міжгосп. буд. 
орг-ції. Капітальні вкладення в нар. 
г-во (в порівнянних цінах) за 1946— 
77 становили 28 502 млн. крб., у 
т. ч. 1977—1788 млн. крб. Широ¬ 
ко розгорнуто житл. буд-во. Про¬ 
тягом 1946—77 держ., кооп. під¬ 
приємствами та орг-ціями, кол¬ 
госпами й населенням введено 
в дію житл. будинки площею 
39 999 тис. м2, у т. ч. 1694 тис. м2 
1977. 
Торгівля й побутове 
обслуговування. В Д. о. 
1977 діяло 12 457 підприємств 
роздрібної торгівлі та громад. 

Палац студентів імені Ю.О. Гагаріна 
в Дніпропетровську (колишній палац 
Г. О. Потьомкіна, 1787—89, архітектор 
І. Є» Старов; реконструкція 1952, архі¬ 
тектори А. В. Баранський і С. П. 
Глушков). 

харчування. Заг. обсяг роздріб¬ 
ного товарообороту держ. і кооп. 
торгівлі, включаючи громад, хар¬ 
чування, 1977 зріс проти 1970 в 
1,4 раза. В області налічувалося 
3274 підприємства побутового обс¬ 
луговування, в т. ч. 591 — у сільс. 
місцевості. Обсяг побутових по¬ 
слуг на душу населення 1977 зріс 
проти 1970 в 1,9 раза, в т. ч. в 
сільс. місцевості — у 2,9 раза. 
Охорона здоров’я. В Д. о. 1977 
було 45,7 тис. лікарняних ліжок 

Палац культури хіміків у Дніпродзер- 
жинську. 
Середня школа в селі Лозуватці Кри» 
ворізького району. 

(125,5 ліжка на 10 тис. ж.), пра¬ 
цювали понад 12,8 тис. лікарів 
(35,4 лікаря на 10 тис.ж.); 37,6 тис. 
осіб середнього мед. персоналу. В 
області — 294 жіночі консульта¬ 
ції, дит. поліклініки та амбула¬ 
торії. 
Культура. В 1977/78 навч. р. в 
області було 1252 загальноосв. 
школи усіх видів (547,7 тис. учнів), 
70 серед, спец. навч. закладів 
(88 тис. учнів), 72 навч. заклади 
системи профес.-тех. освіти (40 тис. 
учнів), 10 вузів: Дніпропетров¬ 
ський університет імені 300-річчя 
возз’єднання України з Росією, 
гірничий, інженерів залізн. тран¬ 
спорту, мед., с.-г., металург., 
інженерно-буд., хіміко-технол. ін- 
ти — всі в Дніпропетровську (див. 
окремі ст.). Криворізький гірни¬ 
чорудний інститут, Дніпродзер- 
жинський індустріальний інсти¬ 
тут імені М. І. Арсеничева та Кри¬ 
ворізький філіал Київ, ін-ту фіз¬ 
культури (всього 75 тис. студен¬ 
тів). 
Серед наукових установ області 
— Дніпропетровський науковий 
центр АН УРСР, Трубної промис¬ 
ловості всесоюзний науково-дос¬ 
лідний і конструкторсько-техно¬ 
логічний інститут, Чорної мета¬ 
лургії інститут, Безпеки праці в 
гірничорудній промисловості все¬ 
союзний науково-дослідний ін¬ 
ститут, Кукурудзи всесоюзний 
науково-дослідний інститут та 
інші. 
В області діє відділення Спілки 
письменників України (з 1934), 
обл. орг-ція Спілки художників 
УРСР (з 1945), 7 театрів (Дніпро- 

ДНІПРОПЕТРОВ¬ 
СЬКА ОБЛАСТЬ 

Пам’ятник Г. І. Петров» 
ському в Дніпропет¬ 
ровську. Скульптор 
К. І. Чеканьов. 1976. 

26’ 
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Монумент «Перемога» 
в місті Кривому Розі. 
Скульптори Є. Ю. Гор¬ 
бань, Б. Є. Климушко, 
М. А. Красотін. 1968 

Дніпропетровський 
гірничий інститут 
імені Артема. 
Головний корпус. 

петровський театр опери та ба¬ 
лету, Дніпропетровський україн¬ 
ський музично-драматичний те¬ 
атр імені Т. Г. Шевченка, Дніпро¬ 
петровський російський драма¬ 
тичний театр імені О. М. Горько- 
го, театри юного глядача імені Ле¬ 
нінського комсомолу та ляльок — 
у Дніпропетровську, Криворізький 

російський музично-драматичний 
театр імені Т. Г. Шевченка та ін.), 
філармонія. У Д. о. 1127 масових 
о-к з фондом бл. 20 млн. одиниць 
зберігання, 1017 клубних закла¬ 
дів, 1145 кіноустановок, 6 держ. 
музеїв — Дніпропетровський іс¬ 
торичний музей імені академіка 
Д. І. Яворницького, Дніпропет¬ 

ровський художній музей у Криво¬ 
різький історико-краєзнавчий му¬ 
зей тощо, 447 музеїв, що працюють 
на громад, засадах (25 з них при¬ 
своєно звання народних). У 1977 в 
області налічувалось 18,4 тис. ко¬ 
лективів худож. самодіяльності, в 
яких брали участь 387 тис. амато¬ 
рів, 47 колективам присвоєно зван- 

До карти ОСНОВНІ ПАМ’ЯТНИКИ І ПАМ’ЯТНІ МІСЦЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1. Погруддя двічі Героя Рад. Союзу 
льотчика Г. П. Кравченка. 

2* Погруддя двічі Героя Соціалістич¬ 
ної Праці М. О. Озерного. 

3. Обеліск на честь перемоги запоріз. 
козацтва під проводом Б. Хмель¬ 
ницького. 

4. Пам’ятник В. І. Леніну. 
5. Обеліск на могилі командира 

партизанського загону Д. Т. Сли- 
зькоуха, закатованого бандитами 
в 1920. 

6. Монумент Вічної Слави. 
7. Місце народження члена Політ- 

бюро ЦК КПРС, першого секрета¬ 
ря ЦК Компартії України В. В. 
Щероицького. Погруддя В. В. 
Щербицького. 

8. Пам’ятник В. 1. Леніну. 
9. Монумент Вічної Слави. 

10. Архіт. пам’ятка 18 ст.— Троїць¬ 
кий собор. 

11. Краєзнавчий музей. 
12. Пам’ятник на могилі червоноар^ 

мійців Кам’янського загону, які 
загинули в боях з австро-нім. оку¬ 
пантами 1918. 

13. Пам’ятник В. 1. Леніну. 
14. Пам’ятник «Прометей» — на честь 

перемоги Великої Жовтн. соціа- 
лістич. революції. 

15. Пам’ятник воїнам — визволите¬ 
лям Дніпродзержинська в 1943. 

16. Пам’ятник працівникам металург, 
заводу ім. Дзержинського, які за¬ 
гинули на фронтах Великої Віт¬ 
чизняної війни. 

17. Місце народження Генерального 
секретаря ЦК КПРС, Голови Пре¬ 
зидії Верховної Ради СРСР 
Л. 1. Брежнєва. Погруддя 
Л. І. Брежнєва. 

18. Пам’ятник Ф. Е. Дзержинському. 
19. Музей історії міста. 
20. Пам’ятник В. 1. Леніну. 
21. Меморіальне кладовище борців за 

встановлення Рад. влади та рад. 
воїнів^ які загинули в роки Вели¬ 
кої Вітчизн. війни. 

22. Пам’ятник борцям за встановлення 
Рад. влади на Катеринославщині. 

23. Пам’ятник рад. воїнам на Безі¬ 
менній висоті. 

24. Монумент захисникам Дніпропет¬ 
ровська. 

25. Пам’ятники студентам, які заги¬ 
нули в роки Великої Вітчизн. вій¬ 
ни. 

26. Пам’ятник льотчикам 1. Т. Вдо¬ 
венку, М. В. Гомоненку, В. П. 
Карпову, М. Пулатову, які по¬ 
вторили подвиг М. Гастелло. 

27. Монумент Вічної Слави рад. вої¬ 
нам, партизанам і підпільникам. 

28. Пам’ятник Героєві Рад. Союзу 
Ю. Г. Пушкіну. 

29. Пам’ятник Героєві Рад. Союзу 
М. 1. Сташкову. 

30. Меморіал на честь видатних уче¬ 
них Дніпроп гірничого ін-ту 
ім. Артема. 

31. Пам’ятник комсомольцям Амур- 
Нижньодніпровського антифа¬ 
шист. підпілля. 

32. Погруддя двічі Героя Рад, Союзу 
О Ф Федорова. 

33. Погруддя двічі Героя Рад. Союзу 
А. Я. Брандиса. 

34. Пам’ятник Г І. Петровському. 
35. Місце народження Є. В. Вучетича. 
36. Пам’ятник М. І. Калініну. 
37. Пам’ятник 1. В. Бабушкіну. 
38. Пам’ятник Т. Г. Шевченкові 
39. Пам’ятник О. С. Пушкіну. 
40. Пам’ятник М. В. Гоголю. 
41. Пам’ятник О. М. Горькому. 
42. Пам'ятник О. М. Матросову. 

43. Пам’ятник на могилі Л. В. Писар- 
жевського. 

44. Пам’ятник М. В. Ломоносову. 
45. Пам’ятник М. О. Семашку. 
46. Пам’ятник О. П. Чекмарьову. 
47. Пам’ятник героям оборони Севас¬ 

тополя 1854—55. 
48. Архіт. пам’ятки 18—19 ст.— Пре- 

оораженський собор, перша сукон¬ 
на фабрика, палац Г. О. Потьом- 
кіна. 

49. Істор. музей. 
50. Худож. музей. 
51. Будинок-музей І. В. Бабушкіна. 
52. Будинок-музей Г. І. Петровського. 
53. Нар. музеї: історії заводу ім. Г. І. 

Петровського, революц., бойової та 
трудової слави локомотивного де¬ 
по Придніпровської залізниці, 
комсомольської слави ім. Олек¬ 
сандра Матросова та ін. 

54. Парк ім. Т. Г. Шевченка з о-вом 
Комсомольським — місце масового 
відпочинку трудящих. 

55. Дит. залізниця. 
56. Планетарій. 
57. Монумент Слави рад. воїнам, які 

загинули 1943 під час визволення 
міста. 

58. Стела на честь керівників підпіл¬ 
ля і партизанського руху під час 
Великої Вітчизн. війни. 

59. Пам’ятник «Караючий меч», вста¬ 
новлений на честь повстання тру¬ 
дящих Павлограда проти нім.-фа¬ 
шист. загарбників 1943. 

60. Безіменна могила героїв Севасто¬ 
польської оборони 1854—55 рр. 

61. Істор.-краєзнавчий музей. 
62. Меморіальний комплекс на честь 

юних героїв Вані Гусака і Альоші 
Джужі, які загинули 1942. 

63. Пам’ятник А. Г. Желєзнякову. 
64. Пам’ятник на могилі учителя-біль- 

шовика Ф. І. Гагаріна, розстріля¬ 
ного австро-нім. окупантами в 
1920. 

65. Пам’ятник А. Г. Желєзнякову. 
66. Руїни фортеці Кодак (1635). Обе¬ 

ліск на згадку про здобуття форте¬ 
ці військом Б. Хмельницького. 

67. Пам’ятник В. І. Леніну. 
68. Пам’ятники на могилах борців за 

встановлення Рад. влади. 

69. Монумент «Перемога» на честь во¬ 
їнів — визволителів Кривого Рога 
у 1944. 

70. Пам’ятник Л. М. Толстому. 
71. Пам’ятник О. М. Горькому. 
72. Пам’ятник М. Ю. Лєрмонтову. 
73. Пам’ятник Г. К. Орджонікідзе. 
74. Пам’ятник С. М. Кірову. 
75. Пам’ятник Артему (Ф. А. Серге- 

єву). 
76. Пам’ятник Б. Хмельницькому. 
77. Пам’ятник Т. Г. Шевченкові. 
78. Погруддя двічі Героя Рад. Союзу 

Д. Б. Глинки. 
79. Погруддя двічі Героя Рад. Союзу 

В. І. Михлика. 
80. Істор.-краєзнавчий музей. 
81. Обеліск на честь спорудження най¬ 

більшої в світі 9-ї доменної печі. 
82. Стели бойової та трудової слави. 
83. Скіфські кургани «Орлова моги¬ 

ла» і «Нечаєва могила» (4—3 ст. 
до н. е.) 

84. Пам’ятник В. І. Леніну. 
85. Пам’ятник Ф. Е. Дзержинському. 
86. Курган Вічної Слави на честь 

перемоги 2-ї Кінної армії в 1920. 
87. Пам’ятник рад. воїнам — визво¬ 

лителям Шолохового в 1944. 
88. Погруддя двічі Героя Рад. Союзу 

П. А. Тарана. 
89. Скіфський курган Чортом лик 

(4 ст. до н. е.). 
90. Могила кошового отамана Запо¬ 

різької Січі І. Д. Сірка. 
91. Обеліск на місці Чортомлицької 

Запорізької Січі. 
92. Пам’ятник на могилі комсомоль- 

ців-підпільників. які загинули 
1943. 

93. Монумент Вічної Слави. 
94. Пам’ятник робітникам Південно- 

трубного заводу, які загинули 
в боях проти нім.-фашист, загарб¬ 
ників. 

95. Місце народження В. М. Поль¬ 
ського. 

96. Пам’ятник Б. Хмельницькому. 
97. Обеліск на місці. Запорізької (Ми- 

китинської) Січі, де 1648 запо¬ 
різ. козаки обрали Б. Хмель¬ 
ницького гетьманом України. 

98. Краєзнавчий музей. 

О/ \ у 
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4 Історичні пам'ятки 

Пам'ятники Я пам'ятні * Архітектурні пам'ятки 
•Д. місця Великої Вітчизия- 

ноі війни 1941-45 рр. Археологічні пам'ятки 

Пам'ятники Я пам'ятні __ 
місця, пов'язані з життям @ Музеї 
І діяльністю державних. _ 
політичних і військових ® Інші цікаві об'єкти 
діячів,діячів науки й куль¬ 
тури. героїв праці . 



ня народних, а трьом — заслуже¬ 
них колективів республіки: ансамб¬ 
лям танцю «Дніпро* (Дніпродзер- 
жинськ) і «Дружба* заводу імені 
Г. І. Петровського (Дніпропет¬ 
ровськ) та капелі бандуристів за¬ 
воду імені Дзержинського (Дніп¬ 
ро дзержинськ). Самобутнім мис¬ 
тецтвом розпису, вишивання і тка¬ 
цтва здавна славляться майстри 
с. Петриківки Царичанського райо¬ 
ну. Вироби фабрики «Дружба* й 
декоративні розписи експеримента¬ 
льного цеху Худож. фонду УРСР з 
успіхом експонуються на респ., все- 
союз. і зарубіжних виставках та на 
міжнар. ярмарках. 14 петриківців 
стали членами Спілки художників 
України; Т. Я. Пату (1884— 
1976) було удостоєно звання засл. 
майстра нар. творчості УРСР. 
Позашкільні заклади області: па¬ 
лац і будинки піонерів, станції 
юних техніків і натуралістів, дит. 
спорт, школи тощо. 
В Дніпропетровську працюють 
вид-ва <Промінь> і «Зоря*. 
В області виходять три обл. газе¬ 
ти—-«Зоря*, <Днепровская прав¬ 
да► і «Прапор юності*, 4 міські, 
З районні міські й 17 районних 
газет. Обл. радіомовлення (по двох 
програмах) і телебачення. Тісні 
наук.-тех. і культурні зв’язки вста¬ 
новлено між трудящими Кривого 
Рога і Мансфельда (НДР), Ніко¬ 
польського південнотрубного з-ду і 
з-ду «Батерія* м. Нікопол (НРБ), 
Криворізького металург, заводу і 
гірничо-металургійного комбінату 
в Кошіце (ЧССР) та ін. 
На території Д. о. численні археол., 
істор., архіт. та етногр. пам’ятки. 
Усього їх в області — 1847, в т. ч. 
182 пам’ятки історії та культури 
взято державою під охорону. В Д.о. 
чимало пам’ятних місць, пов’я¬ 
заних з життям і діяльністю видат¬ 
них людей (див. карту «Основні 
пам’ятники і пам’ятні місця Дніп¬ 
ропетровської області*, окремі ст. 
про райони, райцентри та ін. на¬ 
селені пункти Д. о.). 
Літ.: Лапко М. В. Дніпропетровська 
область. К., 1967; История городов и 
сел Украинской ССР. Днепропетровс- 
кая область. К., 1977; Народне гос¬ 
подарство Української РСР. Ювілей¬ 
ний статистичний щорічник. К., 1977. 

В. О. Драченко. 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ВИРОБ- 
НЙЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВАЖ¬ 
КОГО ПАПЕРОРОБНОГО МА¬ 
ШИНОБУДУВАННЯ імені Арте- 
ма. Створене 1972 у складі Дніп¬ 
ропетровського з-ду ім. Арте- 
ма (засн. 1916) — гол. підприємст¬ 
во, Славгородського арматурного 

В механоскладальному цеху Дніпро¬ 
петровського виробничого об’єднання 
важкого папероробного машинобуду¬ 
вання імені Артема. 

з-ду (1959) та Верхньодніпров¬ 
ського з-ду папероробного устатку¬ 
вання (1946). Осн. продукція 
об’єднання: паперо- та картонороб- 
ні машини, допоміжне і обробне 
устаткування для паперу та кар¬ 
тону, пром. арматура. Обсяг ви¬ 
роби. продукції об’єднання 1977 
зріс проти 1970 в 1,5 раза. На під¬ 
приємствах об’єднання широко 
впроваджується нова техніка й пе¬ 
редова технологія, зокрема процеси 
піскометного формування, піско- 
метного набивання форм стриж¬ 
нів на конвейєрі з застосуванням 
машинного формування та напів¬ 
автоматичного вибивання, напівав¬ 
томатичне точкове зварювання, по¬ 
кривання сушильних циліндрів но¬ 
вими матеріалами, автом. зварю¬ 
вання труб з нержавіючої сталі в 
середовищі аргоно-водневої сумі¬ 
ші тощо. Широко застосовують уні¬ 
версально-складальні пристрої. 

С. Г. Смирнов. 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ВИРОБ- 
НЙЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПО ВИ¬ 
ПУСКУ ВАЖКЙХ ПРЕСІВ — 
вироби, об’єднання в галузі верста¬ 
тобудування. Розташоване в Дні¬ 
пропетровську. Створене 1975. До 
складу об’єднання входять: Дні- 
проп. з-д важких пресів (став до 
ладу 1955) — гол. підприємство, 
буд.-монтажне управління, з-ди 
по випуску пресових вузлів у смт 
Чаплиному (введено в експлуата¬ 
цію 1975) та в м. П’ятихатках 
(1976). Осн. продукція об’єднання: 
важкі гідравлічні преси великих 
зусиль — кувальні, листоштампу¬ 
вальні, для великогабаритних ви¬ 
робів з пластмас і неметалевих ма¬ 
теріалів, для безоблойного штам¬ 
пування. В 1977 обсяг вироби, 
продукції об’єднання зріс проти 
1970 в 1,7 раза. Постійно вдоско¬ 
налюється конструкція вироблюва¬ 
ної продукції, створюються й ос¬ 
воюються нові моделі пресів. Впро¬ 
ваджується прогресивна техноло¬ 
гія: металообробка безвольфрамо- 
вими сплавами й синтетичними ал¬ 
мазами, універсально-збирна осна¬ 
стка тощо. На об’єднанні діє авто¬ 
матична система управління ви- 
робничо-госп. діяльністю, комп¬ 
лексна система управління якістю 
продукції, організовано дільницю 
верстатів з числовим програмним 
керуванням. У 1976 Дніпропетров¬ 
ський з-д важких пресів нагоро¬ 
джено орденом Трудового Червоно¬ 
го Прапора. А. П. Васильєв. 

ДНІПРОПЕТРбВСЬКИЙ ГІР 
НЙЧИЙ ІНСТИТУТ імені Артема 
— вищий навчальний заклад Міні¬ 
стерства вищої і середньої спеці¬ 
альної освіти УРСР. Заснований 
(1912) на базі Катеринославського 
Вищого гірничого уч-ща, створеного 
1899. У Д. г. і. 6 факультетів (гір¬ 
ничий, шахтобудівний, механіко- 
машинобудівний, електротехніч¬ 
ний, геологорозвідувальний, заоч¬ 
ний), є підготовче й вечірнє відді¬ 
лення, аспірантура. Філіал (загаль- 
нотех. ф-т) — у м. Олександрії 
Кіровогр. обл. Фонд б-ки налічує 
(1979) 724 тис. одиниць зберігання. 
В Д. г. і. навчається (1979) бл. 
7200 студентів. За роки існування 
ін-ту тут підготовлено близько 33 
тис. спеціалістів. Ін-т публікує 
міжгалузеві зб. «Горная злектро- 
техника и автоматика* та «Обо- 

гащение полезннх ископаемьіх*. 
Д. г. і. нагороджено (1949) орденом 
Трудового Червоного Прапора. 

В. І. Онищенко. 

ДНІПРОПЕТРбВСЬКИЙ ЗА- 
вбд металоконструкцій 
імені І. В. Бабушкіна — підприєм¬ 
ство будівельної індустрії. 'Розта¬ 
шований у Дніпропетровську. 
Засн. 1890 як мостовий цех Брян¬ 
ського металург, з-ду (тепер Дніп¬ 
ропетровський металургійний 
завод імені Г. І. Петровського). 
Випускав бл. 10 тис. т клепаної 

ДНІПРОПЕТРОВ¬ 
СЬКИЙ ЗАВОД 

МЕТАЛО¬ 
КОНСТРУКЦІЙ 

Потокова лінія по виготовленню звар¬ 
них балок на Дніпропетровському за¬ 
воді металоконструкцій імені 1. В. 
Бабушкіна. 

продукції на рік. Революційне 
минуле з-ду пов’язане з діяльністю 
революціонерів І. В. Бабушкіна й 
Г. І. Петровського. В 1930 на базі 
мостового цеху створено мостовий 
з-д потужністю ЗО тис. т клепаних 
і зварних металоконструкцій та 
мостів. На поч. Великої Вітчизн. 
війни осн. устаткування з-ду було 
евакуйовано на схід країни. За 
післявоєнні роки з-д відбудовано, 
докорінно реконструйовано на но¬ 
вій тех. базі. Осн. продукція — 
сталеві буд. конструкції для будів¬ 
ництва об’єктів чорної металургії, 
машинобудування та ін. Майже всі 
металеві конструкції виготовля¬ 
ються з застосуванням електрозва¬ 
рювання. На з-ді діють механізова¬ 
ні лінії складання й зварювання 
двотаврових балок, попереднього 
стикування металевих листів, різан¬ 
ня сортового металу; впроваджено 
плазмове різання, чистове безгра- 
тове різання металу за допомогою 
кисню, зварювання з металевими 
й хім. домішками, електрошлако¬ 
ве зварювання металу великих тов¬ 
щин тощо. В 1947 з-д нагороджено 
орденом Трудового Червоного Пра¬ 
пора. П. Л. Аксютенко. 

Дніпропетровська об¬ 
ласть. Вироби майстрів 
села Петриківки Цари- 
чанського району (1, 2, 
4) і Синельниківського 
фарфорового заводу (3). 
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ДНІПРОПЕТРОВ¬ 
СЬКИЙ ЗАВОД 
МЕТАЛУРГІЙНОГО 
УСТАТКУВАННЯ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗА¬ 
ВОД М ЕТАЛУРГГЙНОГО УС¬ 
ТАТКУВАННЯ (ДЗМУ) — під¬ 
приємство важкого машинобуду¬ 
вання. Розташований у Дніпропет¬ 
ровську. Засн. 1914, але будівниц¬ 
тво не було завершено у зв’язку з 
1-ю світовою війною. Після Вели¬ 
кої Жовтн. соціалістич. револю¬ 
ції, в роки першої п’ятирічки з-д 
відбудовано й реконструйовано. В 
1932—33 введено в дію 2 домни, 
1935 — 2 мартени. З-д випу¬ 
скав сталь, тюбінги для будівниц¬ 
тва метрополітенів, запасні части¬ 
ни для металург, з-дів тощо. За 
післявоєнні роки з-д значно роз¬ 
ширено, оснащено найновішим ус¬ 
таткуванням. Осн. продукція: ус¬ 
таткування для великих доменних 
і сталеплавильних печей, унікаль¬ 
них прокатних станів, потужні ро¬ 
торні вагоноперекидачі, засипні 
апарати доменних печей, стриперні 
машини, чавуновози, сталевози, 
шлаковози, тюбінги для метрополі¬ 
тенів, шахт та ін. нар.-госп. об’єк¬ 
тів. Обсяг вироби, продукції з-ду 
1977 зріс проти 1970 в 1,4 раза. На 
з-ді впроваджується система авто¬ 
матизованого управління вироби., 
застосовуються металорізальні вер¬ 
стати з числовим програмним керу¬ 
ванням (ЧПК), електрогідравліч¬ 
ні засоби обробки литва, нова тех¬ 
нологія відливання тюоінгів з ви¬ 
сокоміцного чавуну та ін. У 1964 
з-д нагороджено орденом Трудово¬ 
го Червоного Прапора. 

В. Ф. Абрамовський. 
ДНІПРОПЕТРбВСЬКИИ ІНЖЕ¬ 
НЕРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ ІНСТИ¬ 
ТУТ — вищий навчальний заклад 
Міністерства вищої і середньої 
спеціальної освіти УРСР. Засн. 
1930 на базі Дніпроп. вечірнього 

Дніпропетровський інженерно-буді¬ 
вельний інститут. 

робітничого будівельного техніку¬ 
му. В ін-ті 9 ф-тів: пром. і цивіль¬ 
ного будівництва, архіт., с.-г. бу¬ 
дівництва, буд. конструкцій, мех., 
буд.-технологічний, заг.-тех., ве¬ 
чірній і заочний; підготовче від¬ 
ділення. При ін-ті є підготовчі 
курси й курси підвищення ква¬ 
ліфікації інженерно-тех. праців¬ 
ників, аспірантура. Фонд біблі¬ 
отеки налічує (1979) 650 тис. оди¬ 
ниць зберігання. В 1978/79 навч. 
році — понад 7,5 тис. студентів. З 
1930 по 1978 ін-т підготував 23 380 
спеціалістів. ^ П. Т. Резниченко. 
ДНІПРОПЕТРбВСЬКИИ ІНС¬ 
ТИТУТ ІНЖЕНЕРІВ ЗАЛІЗНИЧ¬ 
НОГО ТРАНСПОРТУ імені 
М. І. Калініна — вищий навчаль¬ 
ний заклад Міністерства шляхів 
СРСР. Засн. 1930 на базі Дніпроп. 
політехнікуму й ф-ту інженерів 
шляхів Київ, політех. ін-ту. В ін-ті 

10 ф-тів (мостів і тунелів, електри¬ 
фікації залізничного транспорту, 
будівництва залізниць, механічний, 
експлуатації залізниць, промисло¬ 
вого й цивільного будівництва, 
обчислювальної техніки, вечірній, 
заочний і підвищення кваліфіка¬ 
ції інженерно-тех. працівників), є 
підготовче відділення, аспіранту¬ 
ра. Фонд бібліотеки налічує (1979) 
понад 700 тис. одиниць зберігання. 
В Д. і. і. з. т. навчається (1979) 
7295 студентів. За час існування 
ін-т підготував близько 25 тис. спе¬ 
ціалістів. в. А. Каблуков. 
ДНІПРОПЕТРбВСЬКИИ ІСТО- 
РЙЧНИЙ МУЗЕЙ імені академі¬ 
ка Д. І. Яворницького — заснова¬ 
ний 1849 під назвою Музей старо- 
житностей Катеринославської гу¬ 
бернії. У створення колекції Д. і. м. 
великий внесок зробив академік 

Д. І. Яворницький (1902—33 — ди¬ 
ректор музею), ім’я якого 1940 
присвоєно музеєві. В Д. і. м.— 12 
відділів, у т. ч. діорама < Битва за 
Дніпро» (відкрита 1975) й відділ 
історії релігії и атеїзму в кол. Пре- 
ображенському соборі. В фон¬ 
дах — бл. 100 тис. одиниць збе¬ 
рігання (1979). Речові, архівні та 
ін. матеріали висвітлюють історію 
населення краю від найдавніших 
часів до наших днів. Серед експо¬ 
натів — старожитності запорізь¬ 
ких козаків, -«Апостол», виданий 
1574 у Львові, перша книга, видана 
в Катеринославі,— < Наставление 
сьшу» В. Золотницького(179б)та ін. 
Тут зберігаються документи й ре¬ 
ліквії часів громадян, і Великої 
Вітчизн. воєн. У фондах музею є 
значні археол., етногр. і нумізма¬ 
тичні колекції, зібрання старовин¬ 
ної зброї, вироби з кераміки, дере¬ 
ва й металу, стародруки й най¬ 
більша в країні колекція кам’яних 
баб. У 1968—77 відбулася рекон¬ 
струкція музею. Авторам нового 
комплексу Д. і. м. (А. Ф. Ватчен- 
ко, В. О. Зуєв, В. І. Коротков, 
В. Л. Ривін, М. Я. Буг, М. В. 
Овечкін, В. С. Прокудо) прису¬ 
джено Держ. премію УРСР ім. 
Т. Г. Шевченка, 1979. 
Літ.: Дніпропетровський історичний 
музей ім. Д. 1. Яворницького. Путів¬ 
ник. Дніпропетровськ. 1971. 

А. ф. Ватченко. 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИМ КОМ¬ 
БАЙНОВИЙ ЗАВбД імені К. Є. 
Ворошилова — підприємство с.-г. 
машинобудування. Розташований 
у Дніпропетровську. Засн. на базі 
сталеливарного з-ду й кількох 
дрібних підприємств, збудованих 
1895. До 1917 вирооляв фасонне 
литво, сталеві машинні частини, 
котли та ін. продукцію. Робітники 
з-ду брали активну участь у політ, 
демонстраціях, шо проводилися 

під керівництвом Катеринославсь¬ 
кого к-ту РСДРП, у барикадних 
боях 1905. Царський уряд 1906 
закрив з-д. Лише 1914 його знову 
введено в дію. За роки Рад. 
влади підприємство докорінно ре¬ 
конструйовано на новій тех. базі 
і значно розширено. З 1946 з-д спе¬ 
ціалізовано на випуску с.-г. ма¬ 
шин, зокрема просапних і садових 
культиваторів, буря копі дйомни- 
ків, картоплекопачів; з 1948 — на 
випуску бурякозбиральних ком¬ 
байнів. Осн. продукція з-ду: бу¬ 
рякозбиральні трирядні комбайни 
КСТ-ЗА, коренезбиральні маши¬ 
ни — шестирядні РКС-6 (з 1975) й 
чотирирядні РКС-4 (з 1978), са¬ 
мохідні навантажувачі-очищу- 
вачі СПС-4,2 (з 1978), а також 
запасні частини до бурякозбираль¬ 
ної техніки. В 1977 обсяг вироби, 
продукції підприємства зріс про¬ 
ти 1970 в 1,6 раза. На Д. к. з. 
діють 15 осн. і допоміжних цехів, 
оснащених найновішим устатку¬ 
ванням; впроваджуються нові тех¬ 
нологічні процеси. В 1971 Д. к. з. 
нагороджено орденом Трудового 
Червоного Прапора. І. П. Гаврилов. 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЛА¬ 
КОФАРБОВИЙ ЗАВОД імені 
М. В. Ломоносова — підприємсі- 
во хім. пром-сті. Розташований у 
Дніпропетровську. Буд-во по¬ 
чато 1945. Першу продукцію — 
густотерті олійні фарби одержано 
1947. Протягом 1954—77 збудовано 
цехи: цинкових білил, леткосмоля- 
них лаків, металевої тари, лако- 
олійний, емалей і грунтів, водо¬ 
емульсійних фарб. З-д виробляє 
продукцію бл. 200 видів. На основі 
ефірів целюлози й полімеризацій- 
них смол виготовляють емалі, ла¬ 
ки й грунти; на основі конденса¬ 
ційних смол — емалі, лаки, смоли 
й грунти. З-д випускає й водо¬ 
емульсійні фарби, емалі на осно¬ 
ві кремнійорганічних сполук та 
сухе цинкове білило. Обсяг вироби, 
продукції 1977 зріс проти 1965 в 
2,3 раза. На підприємстві широко 
впроваджується автоматизація й 
механізація виробничих процесів. 

Г. М. Сокуренко. 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕ¬ 
ДИЧНИЙ ІНСТИТУТ — вищий 
навчальний заклад Міністерства 
охорони здоров’я УРСР. Засн. 
1916 на базі мед. факультету Ви¬ 
щих жіночих курсів. Ін-т має фа¬ 
культети: лікувальний, педіатрич¬ 
ний, санітарно-гігієнічний, стома¬ 
тологічний і вдосконалення ліка¬ 
рів; є підготовче відділення й аспі¬ 
рантура. В 1979 в ін-ті навчалося 
бл. 6 тис. студентів. Кафедри і 
Центр, н.-д. лабораторія ін-ту об¬ 
ладнані сучасною технікою. Нау¬ 
ковці ін-ту працюють над пробле¬ 
мами серцево-судинних захворю¬ 
вань, імунології, гігієни праці й 
профзахворювань, сліпоти й глау¬ 
коми тощо. У бібліотеці ін-ту по¬ 
над 570 тис. томів. В ін-ті є му¬ 
зеї анатомії й біології, Нар. му¬ 
зей історії ін-ту, спортивний комп¬ 
лекс з лікувально-плавальним ба¬ 
сейном, спортивно-оздоровчий та¬ 
бір. За час існування ін-т підго¬ 
тував понад 26 тис. спеціалістів. 
Ін-т видає збірники наук, праць. 
В1966 ін-т нагороджено орденом 
Трудового Чеовоного Прапора. 

/. /. Крижанівська. 
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕ¬ 
ТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВбД імені 
Г. І. Петровського — підприємст¬ 
во чорної металургії. Розташова¬ 
ний у Дніпропетровську. Осн. про¬ 
дукція: чавун, сталь, прокат. 
Буд-во почато 1885, перша доменна 
піч стала до ладу 1887. Д. м. з. має 
славні революц. традиції. В 1894 
тут виникли перші марксистські 
гуртки. Революц. роботу на з-ді 
проводили І. В. Бабушкін, Г. І. 
Петровський, І. X. Лалаянц та 
ін. У 1897 в Катеринославі створе¬ 
но «Союз боротьби за визволення 
робітничого класу», який 1898 ре¬ 
організовано в Катеринославський 
к-т РСДРП. Робітники з-ду брали 
активну участь у революції 1905— 
07 й у Великій Жовтн. соціалістич. 
революції. За роки Рад. влади з-д 
реконструйовано й значно розшире¬ 
но. В 1925 перевершено рівень ви¬ 
роби. 1913. За довоєнні п’ятиріч¬ 
ки модернізовано цехи й агрегати 
з-ду, механізовано деякі виробничі 
процеси, нарощувалися темпи ви¬ 
роби. продукції. На початку Вели¬ 
кої Вітчизн. війни частину устат¬ 
кування з-ду було евакуйовано на 
схід країни. Будівлі під час війни 
були повністю зруйновані.У жовтні 
1943 почалися відбудовні роботи, 
а 1945 вже працювали мартенівсь¬ 
кі й доменні печі та прокатні стани. 
В 1952 вироби, продукції переви¬ 
щило довоєнний рівень. На Д. м. з. 
1956 вперше в СРСР освоєно 
пром. вироби, киснево-конвертор¬ 
ної сталі за допомогою продування 
киснем металу згори; в доменно¬ 
му вироби, застосовано (1957) при¬ 
родний газ, освоєно вироби, труб¬ 
ного металу в конверторах, об¬ 
робку сталі синтетичними шлаками 
тощо. Розроблено і впроваджено 
комплексну систему управління 
якістю продукції. В 1966 Д. м. з. 
нагороджено орденом Леніна. 

„ В. Ф. Мазов. 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИМ МЕ¬ 
ТАЛУРГІЙНИЙ ІНСТИТУТ — 
вищий навчальний заклад Міні¬ 
стерства вищої і середньої спеці¬ 
альної освіти УРСР. Засн. 1899 
як заводське відділення Катери¬ 
нославського Вищого гірничого 
училища, в 1930 це відділення ре¬ 
організовано в металург, ін-т. У 
Д. м. і. 8 ф-тів (металургійний, 
електромета лург., технологічний, 
енергомех., теплофіз., інженерно- 
екон., вечірній, заочний), є аспі¬ 
рантура; вечірній ф-т — у Криво¬ 
му Розі, загальнотех.— у Нікопо¬ 
лі. Фонд бібліотеки налічує (1979) 
616 тис. одиниць зберігання. В 
Д. м. і. навчається (1979 ) понад 
7500 студентів. За час існування 
ін-ту підготовлено бл. 35 тис. спе¬ 
ціалістів. Ін-т видає збірник «Ме- 
таллургия и коксохимия». Д. м. і. 
нагороджено (1949) орденом Тру¬ 
дового Червоного Прапора. 

В. Ю. Левченко. 

ДНІПРОПЕТРбВбЬКИЙ НАУ¬ 
КОВИЙ ЦЕНТР АН УРСР. Ор- 
ганізовано 1971. До його складу 
входять: Ін-т геотехнічної механі¬ 
ки (Дніпропетровськ); Дніпроп. 
відділення ін-ту механіки; Дні¬ 
проп. відділ спеціального конст¬ 
рукторського бюро Ін-ту кіберне¬ 
тики. Осн. завданням центру є 
розробка фундаментальних дос¬ 
ліджень у галузі природничих на¬ 

ук, зокрема проблем, важливих 
для розвитку економіки Дніпро¬ 
петровського регіону. Наук, центр 
очолює голова, якого призначає 
Президія АН УРСР. 

В. М. Пелих. 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РА¬ 
ЙОН — у центр, частині Дніпроп. 
обл. УРСР. Утворений 1965. Пл. 
1,5 тис. км2. Нас. 72,1 тис. чол. 
(1978). В районі — 44 населені 
пункти, підпорядковані 2 селищ- 

ДНІПРОПЕТРОВСЬНИЙ РАЙОН 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКО! ОБЛАСТІ . 

ним і 10 сільс. Радам народних 
депутатів. Центр — м. Дніпро¬ 
петровськ. 
Поверхня рівнинна. Корисні ко¬ 
палини: граніт, вогнетривкі глини. 
Територією району тече Дніпро 
і його притоки Кильченьу Оріль і 
Мокра Сура; частина Дніпров¬ 
ського водосховища. Грунти чорно¬ 
земні. Розташований у степ. зоні. 
Осн. пром. і культур, центр райо¬ 
ну — м. Дніпропетровськ. У райо¬ 
ні—вироби, буд. матеріалів і під¬ 
приємства харч, пром-сті (балів- 
ські комбінати буд. конструкцій 
і хлібопродуктів, Новомиколаїв- 
ський щебеневий кар’єр). Працює 
районний комбінат побутового 
обслуговування (смт Підгородне). 
С. г. району спеціалізується на 
вироби, овочів, зерна, картоплі, 
кормових культур, а також моло¬ 
ка. Площа с.-г. угідь 1977 стано¬ 
вила 108,6 тис. га, в т. ч. орні зем¬ 
лі — 92,5 тис. га. Зрошується 
30,7 тис. га (Фрунзенська, Баг- 
лійська й Сухачівська зрошуваль¬ 
ні системи). В Д. р.— 20 радгос¬ 
пів, тепличний комбінат, 3 птахо¬ 
фабрики, дослідна станція тва¬ 
ринництва (Дніпропетровськ), до¬ 
слідне г-во Всесоюзного н.-д. ін-ту 
кукурудзи (с-ще Дослідне), дослід¬ 
на станція Укр. н.-д. ін-ту овочів¬ 
ництва й баштанництва Півден¬ 
ного відділення ВАСГНІЛ і навч. 
г-во «Самарський» Дніпропетров¬ 
ського с.-г. ін-ту (с. Олександрів¬ 
на), райсільгосптехніка тощо. Заліз¬ 
ничні станції: Балівка й Сурське. 
Майже всі автошляхи (245 км) — 
з твердим покриттям. У районі — 
32 заг.-освітні й музична школи; 
41 лік. заклад, у т. ч. 6 лікарень. 
7 будинків культури, 29 клубів, 
кінотеатр, 42 кіноустановки, 39 
б-к, історико-краєзнавчий музей 
(смт Підгородне). В с. Сурсько- 
Литовському Д. р. народився рос. 
рад. живописець Ф. П. Реиіет- 
ников. У Д. р. видається газ. «Дні¬ 
провська зоря» (з 1939). 

В. І. Павлов. 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РІЧ- 
КОВЙЙ ПОРТ. Розташований на 
Дніпрі в Дніпропетровську. Під¬ 
порядкований Головному управ¬ 
лінню річкового флоту при Раді 
Міністрів УРСР. Засн. 1858 як 
пристань Катеринослав, що вико¬ 
ристовувалася для обслуговуван¬ 
ня пасажирів, перевезення с.-г. 
продуктів, лісу й солі. В 1915— 
17 робітники пристані брали ак¬ 
тивну участь у революційних ви¬ 
ступах катеринославського проле¬ 
таріату. За роки Рад. влади порт 
докорінно реконструйовано, пе¬ 
ретворено на високомеханізоване 
підприємство, оснащене 10-тонни- 
ми портальними кранами, авто- 
й електронавантажувачами та ін. 
сучас. перевантажувальною техні¬ 
кою. В Д. р. п. переробляють кам. 
вугілля, мінеральні добрива, буд. 
матеріали, кварцити, ліс, зерно, 
тарно-штучні вантажі. В 1977 ван- 
тажооборот порту становив 17,2 
млн. т (1950 — 1,3 млн. т, 1970 — 
11,2 млн. т). Рівень комплексної 
механізації вантажних робіт 1977 
становив 99,2%. Перевезення па¬ 
сажирів здійснюються сучас. ком¬ 
фортабельними теплоходами. 

В. О. Шарков. 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИМ РО- 
СҐЙСЬКИЙ ДРАМАТЙЧНИЙ 
ТЕАТР імені О. М. Горького. 
Засн. 1927. В 1936 театрові присво¬ 
єно ім’я М. Горького. В репертуарі 
трупи — твори класичної й сучас. 
рос. драматургії («Єгор Буличов та 
інші», «Варвари» Горького, «Лю¬ 
бов Ярова» Треньова, «Розлом» 
Лавреньова, «Кремлівські куран¬ 
ти» Погодіна, «Характери» за 
Шукшиним), укр. драматургії 
(«Загибель ескадри» Корнійчука, 
«Відкриття професора Авілова» 

Будинок Дніпропетровського росій¬ 
ського драматичного театру імені 
М. Горького. 

Щербака), п’єси авторів братніх 
республік, зарубіжних драматур¬ 
гів. В театрі працювали: нар. арт. 
СРСР Г. Бєлов, нар. артисти 
УРСР І. Кобринський (в 1944—63 
з перервами — гол. режисер), Д. 
Голубинськийу П. Киянськийу 
В. Халатові засл. діяч мист. 
УРСР А. Сонц та ін. У складі 
творчої трупи (1979): нар. артисти 
УРСР А. Рудяков, Л. Вершиніна, 
Ж. Мельников, засл. арт. РРФСР 
В. Саранчук (з 1976 — гол. ре¬ 
жисер), засл. артисти УРСР 
В. Баєнко, К. Бурцев, Є. Зубовсь- 
кий, О. Корсунь, Г. Кремерт, 
Е. Соколовський, Л. Шкуркіна. 

Б. С. Бакуновицька. 

ДНІПРОПЕТРбВСЬКИЙ СІЛЬ¬ 
СЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ІН¬ 
СТИТУТ — вищий навчальний 
заклад у системі Міністерства с. г. 
СРСР. Засн. 1934 в Дніпропетров¬ 
ську на базі переведеного з Києва 
Зоотехнічного ін-ту (створеного 

ДНІПРОПЕТРОВ¬ 
СЬКИЙ СІЛЬСЬКО¬ 

ГОСПОДАРСЬКИЙ 
ІНСТИТУТ 
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ДНІПРОПЕТРОВ¬ 

СЬКИЙ ТЕАТР 
ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ 

Дніпропетровський хі- 
міко-технологічний ін¬ 
ститут імені Ф. Е. 
Дзержинського. 

1931). Має (1979) ф-ти: агрономіч¬ 
ний, механізації с. г., економічний, 
зооінженерний, гідромеліоратив¬ 
ний, заочний, підвищення кваліфі¬ 
кації керівних кадрів с. г.; є про¬ 
блемна лабораторія гумінових до¬ 
брив, лабораторія по рекультива¬ 
ції земель, навч.-дослідне г-во з 
тваринницькими фермами, вели¬ 
ким парком с.-г. машин. Студентів 
(1979)— 4545, у т. ч. 2214 на заоч¬ 
ному відділенні. Фонд бібліотеки 
(1979) понад 300 тис. книжок. Ін-т 
має очну й заочну аспірантуру, ви¬ 
дає наук, праці. О. О. Колбасін. 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕАТР 
ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ, Дні¬ 
пропетровський державний театр 
опери та балету. Відкритий 1974. У 
репертуарі — твори вітчизн. і за¬ 
рубіжної класики й рад. компо¬ 
зиторів. Серед перших вистав те¬ 
атру — опери «Оптимістична тра¬ 
гедія» О. Холмінова, «Князь Ігор» 
О. Бородіна, «Іоланта», «Євгеній 
Онєгін» П. Чайковського, «Ріголет- 
то» Дж. Верді, «Кармен» Ж. Бі- 
зе; балети «Жізель» А.-Ш. Адана, 
«Лускунчик» Чайковського. Знач¬ 
не місце в репертуарі посідають 
твори рад. авторів: опери «Тихий 
Дон» І. Дзержинського, «Богдан 
Хмельницький» К. Данькевича 
(Держ. премія УРСР ім. Т. Г. Шев¬ 
ченка, 1978), «Пробудження» 
Л. Коло дуба; балети «Спартак» 
A. Хачатуряна, «Лісова пісня» 
М. Скорульського. Серед майстрів 
театру — нар. арт. СРСР Н. Сур- 
жина, нар. арт. УРСР М. Полу¬ 
денний, засл. діяч мист. УРСР 
П. Варивода (гол. диригент), гол. 
хормейстер — засл. арт. УРСР В. 
Кіосе, гол. художник — нар. ху¬ 
дожник СРСР А. Ареф'єв. Бу¬ 
динок театру споруджено 1974. 

М. Г. Литвиненко. 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТРУ¬ 
БОПРОКАТНИЙ ЗАВбД імені 
B. І. Леніна — підприємство чор¬ 
ної металургії. Розташований у 
Дніпропетровську. Засн. 1889. Ви¬ 
пускав сталь, прокат, труби. В 
усіх цехах переважала важка руч¬ 
на праця. Робітники з-ду вели ак¬ 
тивну революц. боротьбу. За роки 
Рад. влади підприємство докорін¬ 
но реконструйовано на новій тех. 
базі й значно розширено. В 1922 
з-ду одному з перших в країні 
присвоєно ім’я В.І.Леніна. В 1928— 
29 збудовано цехи тонкостінних 
труб і балонний. Реконструйовано 
мартенівський і листопрокатний 
цехи. В 1940 вироби, труб зросло 
проти 1913 майже в 5 раз, прока¬ 
ту — більше як у 2 рази, сталі — 
майже на 40%. Під час Великої 
Вітчизн. війни з-д зазнав великих 
руйнувань. У 1943 почато відбу¬ 
довні роботи. Протягом 1944—45 
стали до ладу мартенівські печі, 
листопрокатний і трубопрокатний 
цехи. В 1947 здано в експлуатацію 
трубоелектрозварювальний цех, 
1966 — трубоволочильний. З-д ви 
робляє сталеві безшовні, елек- 
трозварні, біметалеві, профіль¬ 
ні труби. В 1977 обсяг вироби, 
труб зріс проти 1940 в 4,9 ра- 
за. На з-ді розроблено і впровад¬ 
жено нові технологічні процеси 
вироби, труб, створено нові лінії 
по обробці їх. У 1939 з-д нагород¬ 
жено орденом Леніна. 

В. Г. Чус. 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УКРА¬ 
ЇНСЬКИЙ МУЗЙЧНО-ДРАМА- 
ТЙЧНИЙ ТЕАТР імені Т. Г. Шев¬ 
ченка — один з найстаріших укра¬ 
їнських рад. театрів. Засн. 1919 в 
Києві під назвою «Перший театр 
Української Радянської Респуб¬ 
ліки ім. Т. Г. Шевченка» з об’єд¬ 
нання акторів Держ. укр. драм, 
театру (І. Замичковський, М. 
Тінський, Ф. Левицький, Г. Ма- 
ринич, С. Паньківський, Л. Гак- 
кебуш, Г. Борисоглібська, І. Са- 
довськии) і «Молодого театру> 
(В. Калин, Г. Юра, М. Терещен- 
ко, С. К. Бондарчук, В. Василько, 
П. Самійленко, К. Кошевський, 
О. Вату ля, О. Юра-Юрський, 
П. Долина та ін.). На чолі об’єд¬ 
наного колективу були Л. Курбас, 
О. Загаров, І. Мар’яненко, літ. 
частиною завідував П. Тичина. 
З 1920 театр працював у різних 
містах України, а з 1927 — постій¬ 
но в Дніпропетровську. В репер¬ 
туарі театру класичні й сучас. 
твори укр. драматургії [«Гайда¬ 
маки» за Шевченком, «Украдене 
щастя» Франка, «У пущі» Лесі 
Українки, «Гріх та покаяння» 
Карпенка-Карого, «Не судилось» 
Старицького, «Чорний вальс» Ко¬ 
черги, «Загибель ескадри» і «Па¬ 
м’ять серця» Корнійчука, «Навіки 
разом» Дмитерка (Держ. премія 
СРСР, 1951)], рос. драматургії 
(«Борис Годунов» Пушкіна, «Ан- 
на Кареніна» за Л. Толстим. «Гро¬ 
за» О. Островського, «Останні» 
Горького, «Оптимістична трагедія» 
Вс. Вишневського, «Барабанщиця» 
Салинського), п’єси авторів брат¬ 
ніх республік, твори зарубіжних 
авторів. В театрі працювали нар. 
артисти СРСР: О. Дикий, О. Сер¬ 
дюк і Н. Ужвій; нар. артисти 
УРСР: І. Кобринський, В. Скля- 
ренко, В. Овчаренко, С. Сміян, 
А. Хорошун, А. Верменич, 3. 
Хрукалова і С. Карпенко; засл. 

Будинок Дніпропетровського театру 
опери та балету. Архітектор 
Б П. Жежерін. 1974 

Будинок Дніпропетровського україн¬ 
ського музично-драматичного театру 
імені Т. Г.Шевченка. 

діячі мист. УРСР Д. Лазуренко, 
І. Казнадій, М. Єсипенко та ін. 
У складі театру (1979): нар. арт. 
УРСР А. Бондар-Білгородський, 
засл. артисти УРСР М. Садов- 
ський, П. Лисенко, К. Карпенко, 
Л. Бондаренко, М. Стороженко, 
А. Пуліна, Л. Кушкова, Т. Дмит- 
ренко, В. Сушко. 

О. П. Г орбенко. 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІ¬ 
ВЕРСИТЕТ імені 300-річчя воз- 

Будинок Дніпропетровського універ¬ 
ситету імені 300-річчя возз’єднання 
України з Росією. 

з’єднання України з Росією — ви¬ 
щий навчальний заклад Міністер¬ 
ства вищої й середньої спеціальної 
освіти СРСР. Засн. 1918 на базі 
Вищих жіночих курсів, відкритих 
1916. В 1920 мед. ф-т відокремив¬ 
ся в самостійний ін-т. У 1954 ву¬ 
зові присвоєно ім’я 300-річчя воз¬ 
з’єднання України з Росією. В 
1978/79 навч. р. ун-т мав 10 ф-тів: 
істор., філол., мех.-матем., фіз., 
фізико-тех., хім., біол., екон., 
радіофіз. і заочний, на яких на¬ 
лічувалося 12 667 студентів, зо¬ 
крема на денному відділенні — 
7606. Є підготовче й вечірнє від¬ 
ділення, аспірантура. При ун-ті 
працюють н.-д. ін-ти геології й 
біології, проблемні лабораторії 
міцності й надійності конструкцій, 
струминних і трубних течій газу, 
систем автоматизованого контро¬ 
лю й управління, н.-д. сектор, га¬ 
лузеві лабораторії—технологічна і 
прикладної фізики М-ва чорної 
металургії УРСР, б-ка (бл. 1,3 млн. 
одиниць зберігання), зоол. та іс¬ 
тор. музеї, бот. сад. Д. у. видає 
підручники, навч.-методичну л-ру, 
наук, збірники. За час існування 
вузу підготовлено 36 811 спеціалі¬ 
стів. У 1968 ун-т нагороджено орде¬ 
ном Трудового Червоного Прапора. 

В. І Моссаковський. 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИМ хГмі- 
КО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИ¬ 
ТУТ імені Ф. Е. Дзержинського — 
вищий навч. заклад у системі Мі¬ 
ністерства вищої й середньої спе¬ 
ціальної освіти УРСР. Засн. 1930 
на базі хіміко-технологічного ф-ту 
Дніпроп. гірничого ін-ту. Має 
5 ф-тів: технології органічних ре¬ 
човин, високомолекулярних речо¬ 
вин, неорганічних речовин, силі¬ 
катів і механічний; вечірнє, заочне 
й підготовче відділення та аспіран¬ 
туру. В 1978/79 навч. році кіль- 
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кість студентів становила понад 5 
тис., зокрема на денному відділен¬ 
ні — 3,4 тис. Ін-т проводить н.-д. 
роботу в галузях електроосаджен- 
ня металів, створення нових по¬ 
лімерних матеріалів, плазмохім. 
процесів. За час існування підго¬ 
тував 22,6 тис. спеціалістів (1978). 
Видає респ. міжвідомчий тематич¬ 
ний науково-тех. зб. «Вопросьі хи- 
мии и химической технологии». 
У 1978 ін-т нагороджено орденом 
Трудового Червоного Прапора. 

В. Д. Папхоменко. 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХУ¬ 
ДОЖНІЙ МУЗ ЄЙ — зібрання 
творів образотворчого й декора¬ 
тивно-ужиткового мистецтва. Від¬ 
крито в квітні 1914 за ініціативою 
місц. худож. громадськості. З по¬ 
чатком 1-ї світової війни його 
було закрито. Відновив діяльність 
1923. В музеї представлено колек¬ 
цію рос. і укр. мистецтва 17—18 ст. 
(ікони, парсуна, нар. картина, 
портрет), 19—20 ст. і рад. мистецт¬ 
ва. Серед експонатів — твори В. 
Боровиковського, С. Васильківсь¬ 
кого, М. Пимоненка, Д. Левицько- 
го, 1. Айвазовського, І. Рєпіна, 
М. Ге, В. Полєнова, І. Левітана, 
А. Куїнджі, В. Сєрова, К. Корові- 
на, О. Архипова, рад. художни¬ 
ків — М. Самокиша, Б. Йогансо- 
на, П. Кончаловського, А. Рилова, 
І. Шадра, М. Андрєєва, С. Гера- 
симова, Ю. Пименова, Л. Петкя- 
вічюса, Кукриніксів, В. Задо- 
рожного, В. Пузиркова, В. Боро¬ 
дая, В. Касіяна та ін. 

. В. А. Демидова. 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ШЙН- 
НИИ ЗАВОД імені XXV з’їзду 
КПРС—підприємство хім.пром-сті, 
первісток шинної пром-сті УРСР. 
Розташований у Дніпропетровську. 
Будівництво почато 1956. Введено 
в дію 1961. Осн. продукція: шини 
для багатьох марок вантажних 
і легкових автомобілів,будівельно- 
шляхових і с.-г. машин, мотоциклів 
і мопедів; гумотехнічні вироби. 
3-д також ремонтує шини всіх 
розмірів. У 1977 обсяг вироби, 
продукції зріс проти 1965 більш як 
у 2 рази. Д. ш. з. обладнано сучас. 
високопродуктивним устаткуван¬ 
ням (потокотранспортною моно¬ 
рейковою системою з адресною 
доставкою, форматорами-вулкані- 
заторами, напівавтоматами для ша¬ 
рового складання тощо). З квітня 
1979 — Дніпропетровське вироби, 
об’єднання «Дпіпрошина». 

, А. В. Казакевич. 
ДНІПРОРУДНЕ — місто Васи¬ 
лі вського р-ну Запоріз. обл. УРСР, 
за 3 км від залізничної ст. Кахов¬ 
ське Море. Вантажний порт на Ка¬ 
ховському водосховищі. Засн. 
1961 у зв’язку з пром. освоєнням 
Білозерського залізорудного ра¬ 
йону. З 1963 Д.— с-ще міськ. типу. 
У Д.— Запорізький залізорудний 
комбінат; з-ди: залізобетонних 
конструкцій і хлібний, комбінат 
побутового обслуговування. Три 
заг.-освітні, музична й спортивна 
школи, гірничотех. уч-ще й гірни¬ 
чий технікум. Лікарня. Будинок 
культури, кінотеатр, 2 бібліотеки. 
ДНІПРЯНИ — селище міського 
типу Херсон, обл. УРСР, підпо¬ 
рядковане Новокаховській міськ¬ 
раді. Розташовані на лівому бере¬ 
зі Дніпра, за 12 км від залізнич. 

ст. Каховка. 7,4 тис. ж. (1978). 
Виноробний радгосп-завод з пло¬ 
доягідним цехом, хлібоприймаль¬ 
ний пункт, килимовий Дех Ново- 
каховського комбінату побутового 
обслуговування, будинок побуту. 
Середня школа, медпункт. Буди¬ 
нок культури, б-ка. Засн. 1791. 
ДНІСТЄР — ріка на Пд. Зх. Укра¬ 
їнської РСР і в Молдавській РСР. 
Довж. 1362 км, пл. бас. 72 100 км2. 
Бере початок на пн.-сх. схилах 
Українських Карпат, на вис. бл. 
1000 м над р. м., впадає в Дністров¬ 
ський лиман Чорного м. У верхів’ї 
Д. має гірський характер, тече 
вузькою, глибокою (80—100 м) до¬ 
линою, шир. річища не перевищує 
40 м. З виходом на передгірну 
Сано-Дністровську низовину доли¬ 
на розширюється до 5—9 км. У 
серед, течії похил ріки зменшуєть¬ 
ся, долина звужується й поглиб¬ 
люється, перетворюючись подеку¬ 
ди на напівканьйон завглибшки 
до 100—120 м. На цій ділянці для 
долини характерні врізані меандри, 
в місцях виходу кристалічних по¬ 
рід — невеликі пороги. В пониззі 
Д. тече Причорноморською низо¬ 
виною, утворює широку долину 
(16—22 км). Заплава широка, скла¬ 
дається з потужних алювіальних 
відкладів, порізана численними 
протоками, старицями й озерами, 
заросла чагарниками й очеретом 
(Дністровські плавні). Річкова сіт¬ 
ка найгустіша у верх, частині 
басейну, тут переважають правобе¬ 
режні притоки, вниз за течією 
число приток зменшується, впада¬ 
ють вони переважно зліва. Гол. з 
них: праві — Стрий, Лімниця, Би¬ 
стриця, Реут, Бик; ліві — Золота 
Липа, Стрипа, Серет, Збруч, Смот- 
рич, Мурафа. Живлення мішане. 
Характерні дощові паводки, під 
час яких рівень води значно підні¬ 
мається. Пересічна річна витрата 
води в гирлі бл. 300 м^с, річ¬ 
ний стік — 8,7 км3. Льодостав 
на Д. короткий — 2 місяці, в ок¬ 
ремі зими його не буває. Ріка має 
велике народногосп. значення. 
Воду Д. використовують для зро¬ 
шування й водопостачання. В ба¬ 
сейні ріки збудовано багато водо¬ 
сховищ. Д. має значні гідроенер¬ 
гетичні ресурси — діє Дубоссар- 
ська ГЕС; будується (1979) Дні¬ 
стровський комплексний гідро¬ 
вузол (ГЕС і ГАЕС) біля м. Мо- 
гилева-Подільського, що матиме 
велике значення для зарегулюван- 
ня стоку Д., поліпшення судно¬ 
плавних умов, розширення площ 
зрошуваних земель і зміцнення 
енерг. бази Придністров’я. Для 
захисту берегів від руйнування на 
окремих ділянках Д. споруджено 
дамби, загати тощо. Регулярне 
судноплавство на Д. здійснюється 
від м. Сороки до м. Дубоссари й 
нижче (гребля Дубоссарської ГЕС 
не має судноплавних шлюзів). 
Рибні запаси ріки невеликі, во¬ 
дяться окунь, лящ, щука, короп. 
Долина Д. відома своїми курорт¬ 
но-рекреаційними ресурсами: чис¬ 
ленні дитячі табори, будинки від¬ 
починку, туристсько - екскурсійні 
бази тощо. На Д.— міста Галич, 
Заліщики, Хотин, Могилів-Поділь- 
ський (у межах УРСР), Соро¬ 
ки, Рибниця, Дубоссари, Бендери, 
Тирасполь (у Молд. РСР). 

Літ.: Ресурси поверхностньїх вод 
СССР, т. 6, в. 1. Л., 1969; Василев- 
ський Г. А. Водні багатства Карпат. 
Ужгород, 1973. М. С. Кожррина. 
«ДНІСТЕР» — українське коопе¬ 
ративне видавництво у Кам’янці- 
Подільському (1911—20). Видавав 
спершу кооперативну, згодом — 
худож. і наук.-популярну л-ру. 
<Д.» надрукував окремі твори 
С. Руданського, В. Стефаника, 
Марка Вовчка та ін. В роки Рад. 
вляди вид-во випускало навч. л-ру. 
ДНІСТРОВСЬКИЙ лимАн — 
затока в пн.-зх. частині Чорного 
м., в межах Одес. обл. УРСР. 
Довж. бл. 40 км, ширина до 12 км. 
У лиман впадає р. Дністер. Від 
моря Д. л. відокремлений вузькою 
піщаною косою Бугаз. Взимку 
замерзає. Рибальство. В пд. час¬ 
тині судноплавний. На берегах 
Д. л.— міста Білгород-Дністровсь- 
кий, Овідіополь; археол. пам’ятки 
давньогрецької (7 ст. до н. е.) 
та скіфської (2 ст. до н. е.) культур. 
«ДНІСТРЯНКА» — літературний 
альманах з календарем, вида¬ 
ний < Академічним гуртком» 1876 
у Львові. Організаторами його бу¬ 
ли І. Франко, І. Белей, А. Доль- 
ницький і В. Левицький. У <Д.» 
надруковано, зокрема, твори І. 
Франка (оповідання «Лесишина 
челядь», «Два приятелі», поема 
«Хрест Чигиринський»), повість 
Марка Вовчка «Інститутка», по¬ 
вість Е. Золя «Повінь» у перекла¬ 
ді І. Франка. 
ДНІСТРЯНСЬКИЙ Станіслав Се- 
веринович [1(13).ХІ 1870, Терно¬ 
піль — 5.У 1935] — український 
учений-правознавець, акад. АН 
УРСР (з 1927). Після закінчення 
Віденського ун-ту 1893 протягом 
1898—1918 викладав у Львівсько¬ 
му ун-ті (з 1901 — професор цього 
ун-ту), згодом — професор Празь¬ 
кого ун-ту. Осн. наук, праці 
(укр.,чес., нім. мовами) стосуються 
цивільного права. 
ДНК — скорочена назва дезокси¬ 
рибонуклеїнової кислоти. 
ДНОПОГЛИБЛЮВАЛЬНІ РО¬ 
БИТИ — поглиблення й розширен¬ 
ня водойм і водотоків способом 
виймання грунту. Розрізняють 
Д. р. капітальні, пов’язані з бу¬ 
дівництвом судноплавних трас, ак¬ 
ваторій і каналів, і експлуатаційні, 
або ремонтні, які виконують що¬ 
року, ліквідуючи наноси, що 
заважають судноплавству й експлу¬ 
атації гідротех. споруд. У процесі 
Д. р. піщані, піщано-гравелисті й 
мулові грунти видаляють земле- 

ДНОПОГЛИБЛЮ¬ 
ВАЛЬНІ РОБОТИ 

Дністер у середній 
течії. 

ШШ ш 
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ДНОПОГЛИБЛЮ¬ 
ВАЛЬНІ СУДНА 

1. Добі. 

сосними снарядами або гідромонг- 
торами, скельні породи, поперед¬ 
ньо подрібнені вибухом (див. Під¬ 
ривні роботи),— одно- або багато¬ 
черпаковими землечерпальними 
снарядами. Найбільший обсяг Д. 
р. припадає на впорядкування 
внутр. водних шляхів. 

. М. І. Губцна. 
ДНОПОГЛИБЛЮВАЛЬНІ СУД¬ 
НА — самохідні й несамохідні 
судна для днопоглиблювальних 
робіт. До Д. с. належать днопоглиб¬ 
лювальні снаряди (землесосні сна¬ 
ряди, землечерпальні снаряди), 
грунтовідвізні шаланди, шаландо- 
розвантажувачі, корчепідйомниці, 
скелеподрібнювачі та ін. Разом з 
допоміжними суднами (напр., 
буксирними суднами, промірю- 
вальними катерами) Д. с. станов¬ 
лять днопоглиблювальний караван. 
«ДО КРЙТИКИ ПОЛІТИЧНОЇ 
ЕКОНбМІЇ» — твір К. Маркса, 
що ознаменував як підготовчий 
варіант «Капіталу» початок ре¬ 
волюційного перевороту в політич¬ 
ній економії. Опубліковано 1859 
«До к. п. е.» — підсумкова праця 
по створенню пролетарської політ, 
економії на основі вивчення зако¬ 
нів розвитку і зміни способів ви¬ 
робництва, особливо законів ка¬ 
піталізму. В передмові до «До к. 
п. е.> К. Маркс дав класичне ви¬ 
значення суті матеріалістичного 
розуміння історії, основане на ви¬ 
діленні з усіх сусп. відносин ви¬ 
робничих відносин як основних, 
що зумовлюють усі ін. Формулюю¬ 
чи в цьому самому розділі відпо¬ 
відності виробничих відносин ха¬ 
рактерові й рівню продуктивних 
сил закон, К. Маркс показав, що 
гол. причини революц. змін од¬ 
них класово антагоністич. форма¬ 
цій іншими полягають у невідпо¬ 
відності на певному історичному 
етапі виробничих відносин харак¬ 
терові й рівневі продуктивних сил. 
Капіталістичні виробничі відноси¬ 
ни він охарактеризував як останню 
антагоністичну форму розвитку 
продуктивних сил. «Через це бур¬ 
жуазною суспільною формацією 
завершується передісторія людсь¬ 
кого суспільства» (Маркс К. і 
Енгельс Ф. Твори, т. 13, с. 7). 
Основи аналізу капіталістичного 
способу вироби., закладені в тво¬ 
рі «До к. п. е.», Маркс розробляв 
виходячи з розгляду товару як 
тієї екон. клітинки бурж. суспіль¬ 
ства, в якій вміщено зародки всіх 
суперечностей капіталізму. Дос¬ 
ліджуючи суперечності товару й 
пояснюючи їх властивостями пра¬ 
ці, К. Маркс зробив геніальне від¬ 
криття двоїстого характеру праці, 
затраченої на вироби, товару. 
Аналіз праці й товару дав йому 
змогу обгрунтувати теорію вар¬ 
тості, а також всебічно дослідити 
гроші як найбільш розвинуту фор¬ 
му вартості, що являє собою під¬ 
сумок і кінцевий результат її 
розвитку. Відносини, що склада¬ 
лися на грунті суперечностей об¬ 
міну товарами, рух вартості й 
грошей К. Маркс розглядав як 
магістральну лінію аналізу капі¬ 
талу й додаткової вартості, 
всієї системи капіталістичних ви¬ 
робничих відносин. Твір К. Марк¬ 
са «Док. п. е.» лишається арсена¬ 
лом ідей, які теоретично озброюють 

робітничий клас у його боротьбі 
за соціалізм. Ю. М. Пахомов. 

ДОБА -^1) Проміжок часу, про¬ 
тягом якого Земля здійснює один 
оберт навколо своєї осі. Період 
обертання відносно точки весняно¬ 
го рівнодення наз. зоряною 
Д. її тривалість неперервно зміню¬ 
ється внаслідок переміщення точки 
весняного рівнодення, зумовлено¬ 
го прецесією й нутацією земної 
осі. Період обертання відносно 
центра Сонця наз. сонячною 
Д. Нерівномірний видимий рух 
Сонця по екліптиці — причина 
періодичних змін тривалості со¬ 
нячної Д. В науці й практиці ко¬ 
ристуються середньою со¬ 
нячною Д.— тривалістю обер¬ 
тання Землі відносно т. з. серед¬ 
нього Сонця — точки, що рівно¬ 
мірно рухається по екватору не¬ 
бесному з заходу на схід на 
0°, 9856 за одну календарну дату. 
Серед, сонячна Д.— основа лічби 
серед, сонячного часу. Внаслідок 
дії припливних сил Місяця та ін. 
причин обертання Землі уповіль¬ 
нюється, через що тривалість Д. 
подовжується. Те, що рік не міс¬ 
тить цілого числа серед, сонячних 
Д., є осн. трудністю при складанні 
календаря. 2) Позасистемна оди¬ 
ниця часу, яка дорівнює 24 год = 
= 1440 хв = 86400 с. 3) Іноді сло¬ 
во «доба» вживають як синонім 
слова «епоха» (напр., геол. Д., ка¬ 
м’яна Д., Д. Відродження). 
Літ.: Бакулин П. И., Блинов Н. С. 
Служба точного времени. М., 1968; 
Абалакин В. К. [та ін.]. Справочное 
руководство по небесной механике и 
астродинамике. М., 1977. 

М Т. Миронов. 

ДОБАВКИ в будівельні матеріа¬ 
ли — речовини, невелику кіль¬ 
кість яких вводять до складу штуч¬ 
них будівельних матеріалів. Роз¬ 
різняють Д. природні й штучні; 
мінеральні, органічні і комбінова¬ 
ні. Вони змінюють як проміжні 
(технологічні), так і кінцеві (ек¬ 
сплуатаційні) властивості мате¬ 
ріалів (одну з них або водночас 
кілька). Застосовуються окремо 
або комплексно. Добавками, що 
регулюють строки тужавіння 
(тверднення) в’яжучих речовин, 
буд. розчинів і бетонів, є гіпс, 
хлористі кальцій і натрій, сірчано¬ 
кислий натрій та ін. Пластифікую¬ 
чі Д. в ці матеріали — сульфітно- 
спиртова барда, милонафт і аси¬ 
дол, у полімерні матеріали — 
дибутилфталат тощо. Активними 
мінеральними Д., що підвищують 
водо- й солестійкість, а також щіль¬ 
ність бетонів, буд. розчинів і в’я¬ 
жучих речовин, є тонкомелені 
туфи, трепели, доменні грану¬ 
льовані шлаки й золи; ущільню¬ 
ючими Д. в ці матеріали є бентоні¬ 
това глина, хлорне залізо; проти- 
морозними Д.— хлористі натрій 
і кальцій, нітрит натрію і поташ. 
До пороутворюючих Д. належать 
алюмінієва пудра, тех. пергідроль, 
клеєканіфольні й смолосапоніно- 
ві піноутворювачі (їх додають у 
бетонну суміш), деревне вугілля, 
вапняки, тирса (в матеріали з мі¬ 
неральних розплавів, кераміку), 
порофори (в полімерні матеріа¬ 
ли). Застосовують і опіснюючі 
Д. (напр., супіски) — в керамічні 
матеріали, флюсуючі Д. (див. 

Флюси) — в матеріали з мінера¬ 
льних розплавів, добавки-розрід- 
жувачі (нафтові масла) й добав- 
ки-емульгатори (мила, смоли) — 
в бітумні й дьогтьові матеріали. Є й 
Д., що їх використовують як ка¬ 
талізатори, інгібітори корозії ар¬ 
матури, барвники і пігменти, на¬ 
повнювачі, антипірени й анти¬ 
септики (див. Антисептичні за¬ 
соби) та ін. 
Літ.: Хоменко В. П., Власюк Н. В. 
Защита строительньїх конструкций от 
коррозии. К., 1971; Ратинов В. Б., 
Розенберг Т. И. Добавки в бетон. М., 
1973; Добавки в шихту при производст- 
ве керамических стеновьіх материалов. 
М., 1974; Вавржин Ф., Крчма Р. Хи- 
мические добавки в строительстве. 
Пер. с чеш. М., 1964. М. Р. Чермянін. 
ДОБІ (БоЬі) Іштван (31.XII 1898, 
Сень, область Комаром — 24. XI 
1968, Будапешт) — угорський 
держ. і політ, діяч, Герой Соціалі¬ 
стичної Праці УНР (1967). В пері¬ 
од Угорської Радянської респуб¬ 
ліки 1919 — в лавах угор. Черво¬ 
ної Армії. З 1922 — член Всеугор. 
спілки с.-г. робітників, з 1934 — 
Партії дрібних сільс. господарів 
(ПДСГ), з 1937 — керівник її лі¬ 
вого крила. Під час 2-ї світової 
війни — учасник Руху Опору. З 
1947 — голова ПДСГ, 1948—52 — 
голова Ради Міністрів, 1952—67 — 
голова Президії, з 1967 — член 
Президії УНР. З 1959 — член 
Угор. соціалістичної робітн. пар¬ 
тії, член її ЦК. В 1957—68 — заст. 
голови Всеугор. ради Вітчизн. 
нар. фронту. Міжнар. Ленінська 
премія «За зміцнення миру між 
народами», 1962. 
ДоБІАШ (БоЬіаз) Вацлав (н. 
22.ІХ 1909, Радчіце) — чеський 
композитор, педагог і музично- 
громад. діяч. Член Компартії Че- 
хословаччини з 1945. Гол. те¬ 
ма творчості Д.— життя і трудо¬ 
ві перемоги народів соціалістич¬ 
ної Чехословаччини. Твори: канта¬ 
ти «Сталінград» (1945), «Наказ 
МЬ 368» (1946), «Будуй батьківщи¬ 
ну — зміцниш мирі» (3-я ред. 
1950 — Золота медаль Миру); ін- 
струм. нонет «Про рідну країну» 
(1952); 2 симфонії (1943, 1957). 
Д’ОБІНЬ<£ Теодор-Агріппа (1552— 
1630) — французький поет і істо¬ 
рик. Див.Обіньє Теодор-Агріппа д’. 
ДОБІНЬТ (БаиЬі§пу) Шарль- 
Франсуа (15.11 1817, Париж — 
19.11 1878, там же) — французь¬ 
кий художник, представник бар- 
бізонської школи. В 1840 навчав¬ 
ся в П. Делароша. В ранній пері¬ 
од творчості працював у галузі 
ілюстрації. Пізніше звернувся до 
пейзажу й створив реалістичні 
ліричні образи природи («Берег 
Уази», «Загата в долині Оптево», 
1855; «Ранок», 1858, та ін.). Дея¬ 
кі твори Д. зберігаються в Музеї 
образотворчих мистецтв ім. О. С. 
Пушкіна в Москві й ДЕ. 
ДбБІР ПРИРбДНИЙ — склад¬ 
ний істор. процес у живій природі, 
що полягає в збереженні організ¬ 
мів з корисними в даних умовах 
індивідуальними змінами й елі¬ 
мінації форм, менш пристосованих 
до умов існування. Значення цього 
процесу як провідного фактора 
еволюції органічного світу розкрив 
Ч. Дарвін. Він відзначив, що Д. п. 
є неминучим результатом складної 
взаємодії спадкової мінливості 



411 
організмів і боротьби за існуван¬ 
ня, що вимирання старих форм 
і поява нових, краще пристосо¬ 
ваних до умов існування, тісно 
пов’язані між собою. Внаслідок 
дії Д. п. відбувається вдоскона¬ 
лення й закріплення спадкових 
пристосувань живих істот до умов 
середовища, що змінюються. Це за¬ 
вершується появою нових екотипів 
(рас), а в дальшому ході прогре¬ 
сивної еволюції — нових підвидів 
і видів. Добір найбільш присто¬ 
сованих особин наз. індиві¬ 
дуальним добором. Рад. 
біолог І. І. Шмальгаузен запрова¬ 
див поняття груповий до¬ 
бір — виживання популяцій, ви¬ 
дів, родів тощо. Провідна роль в 
еволюції належить індивідуально¬ 
му доборові, оскільки в основі гру¬ 
пового добору лежить виживання 
особин, з яких складаються ці 
групи. В різних умовах існування 
дія Д. п. має неоднаковий харак¬ 
тер. Вона виявляється в різних 
його формах, основними з яких є 
рушійний (провідний, перетворю¬ 
ючий, прямий) добір і стабілізую¬ 
чий добір. Рушійний д о - 
б і р, відкритий Ч. Дарвіном, діє 
в умовах зміни навколишнього се¬ 
редовища й супроводиться вироб¬ 
ленням нової норми реакції орга¬ 
нізмів та, кінець кінцем, зміна¬ 
ми того чи іншого виду. Стабі¬ 
лізуючий добір, відкри¬ 
тий І. І. Шмальгаузеном, забезпе¬ 
чує збереження норми реакції за 
відносно постійних умов існування. 
Різні форми Д. п. звичайно діють 
одночасно, і встановити чітку ме¬ 
жу між ними неможливо. Д. п. 
може діяти тільки за наявності 
мутаційної мінливості, тобто спад¬ 
кових змін, що відбуваються в 
генофонді популяції (див. Мута¬ 
ція, Мутаційна теорія). На осно¬ 
ві теорії Д. п. пояснюється пробле¬ 
ма органічної доцільності, дово¬ 
диться її відносність. Теорія Д. п. 
вперше поставила еволюційне вчен¬ 
ня на твердий наук, грунт, давши 
матеріалістичне пояснення меха¬ 
нізмів еволюції, виникнення всієї 
різноманітності форм живої при¬ 
роди, а також спростувавши ідеа¬ 
лістичні й механістичні погляди 
на істор. розвиток органічного сві¬ 
ту. Висунуті проти вчення про 
Д. п. заперечення (неадаптивність 
внутрішньовидових спадкових від¬ 
мін, неможливість зови, факторами 
спричинити спадкову мінливість, 
неефективність добору в чистих 
лініях тощо) спростовано досяг¬ 
неннями сучас. науки. Наявність 
Д. п. в органічній природі під¬ 
тверджено великим експеримен¬ 
тальним матеріалом, що дає змо¬ 
гу простежити перебіг цього про¬ 
цесу, з’ясувати його причинно- 
спадкові взаємозалежності. Див. 
також Статевий добір, Добір 
штучний. 
Літ.: Дарвін Ч. Походження видів. 
К.— X., 1949; Шмальгаузен И. И. 
Факторьі аволюции. М., 1968; Шеп- 
пард Ф. М. Естественньїй отбор и 
наследственность. Пер. с англ. М., 
1970. О. Я. Маркевич 
ДбБІР ШТУЧНИЙ — вибір най- 
цінніших у госп. відношенні рос¬ 
лин або тварин для поліпшення чи 
створення нових сортів і порід 
тварин і подальшого розведення 
їх. Теорію Д. ш. розробив і запро¬ 

понував термін Ч. Дарвін. В осно¬ 
ві Д. ш., як і добору природного, 
лежить спадкова мінливість. За 
допомогою Д. ш. людина закріп¬ 
лює й посилює у рослин і тварин 
необхідні їй ознаки і властивості. 
Розрізняють Д. ш. несвідомий 
і методичний. Несвідомий 
Д. ш., коли для розмноження за¬ 
лишали кращі особини, був харак¬ 
терний для ранніх часів розвитку 
землеробства і тваринництва. Піз¬ 
ніше в практику увійшов мето¬ 
дичний, цілеспрямований Д. 
ш., що його провадять за комплек¬ 
сом ознак,— осн. метод виведення 
сортів с.-г. рослин і порід свійсь¬ 
ких тварин. Є 2 осн. види методич¬ 
ного Д. ш.— масовий та індиві¬ 
дуальний. 
У рослинництві при ма¬ 
совому Д. ш. виділяють велику 
кількість кращих за рядом ознак 
однотипних рослин, все одержане 
від них насіння висівають на одну 
ділянку (або поле) і дають оцінку 
за врожаєм усім рослинам, порів¬ 
нюючи вихідний матеріал і стан¬ 
дарт. Застосовують одноразовий, 
дворазовий, багаторазовий, а іно¬ 
ді й безперервний масовий Д. ш. 
При індивідуальному, найбільш 
поширеному, доборі насіння кра¬ 
щих рослин обмолочують і висі¬ 
вають окремо. У тваринниц¬ 
тві Д. ш. провадять за індиві¬ 
дуальними якостями (фенотипом) 
— розвитком, екстер'єром, кон¬ 
ституцією тварин, продуктив¬ 
ністю й плодючістю і за спадкови¬ 
ми якостями (генотипом) — поход¬ 
женням тварин і якістю потомства. 
При масовому Д. ш. тварин оці¬ 
нюють за фенотипом, при індиві¬ 
дуальному (ефективнішому) — за 
фенотипом і генотипом (див. Бо¬ 
нітування тварин). У племінно¬ 
му тваринництві Д. ш. поєднують 
з підбором батьківських пар і 
правильним вирощуванням молод¬ 
няка. 
ДСЗБОЗІ (БоЬогу) Імре (н. ЗО.Х 
1917) — угорський письменник. 
Активну літ. діяльність почав 
1945. Перший роман « Новий Тур- 
кев> (1952) побудував на основі 
репортажів. Більшість творів — 
романи, драми, сценарії — при¬ 
святив проблемам сучас. утор, се¬ 
ла, формуванню нової соціалістич¬ 
ної свідомості. Автор роману «Хма¬ 
ри і сонячне світло» (1953), п’єс 
«Світає», «Злива» (обидві — 1960), 
« Лебедина пісня», «Молодший 
сержант та інші», прозових книг 
«Весняний вітер» (1952), «Гово¬ 
рить зброя» (1955), «Буденні істо¬ 
рії» (1956), «Схил гори» (1961) 
тощо. 
Те.: Укр. перек л.— Конюх. В 
кн.: Угорське оповідання. К., 1976; 
Рос. перек л.— Унтер-офицер и 
другие... М., 1976. К. О. Шахова. 

ДОБбРУ ПРАВИЛА — правила, 
що визначають умови, за яких мож¬ 
ливий перехід квантової системи 
(іелектрона у зовнішньому полі, 
атома, молекули, кристала) з 
одного стану в інший. Виражають¬ 
ся у формі певних обмежень на 
допустимі зміни квантових чисел, 
що характеризують хвильові функ¬ 
ції початкового й кінцевого ста¬ 
нів. Д. п. диктуються властивос¬ 
тями симетрії системи й закона¬ 
ми збереження енергії, імпульсу. 

електричного заряду, парності 
стану тощо, які з них випливають. 
Напр., Д. п. не дозволяють розпад 
позитронію в стані зі спіном 0 
(т. з. парапозитроній) на непарну 
кількість фотонів, а в стані зі 
спіном 1 (ортопозитроній) — на 
парну. 
Літ.: Глауберман А. Ю. Квантова ме¬ 
ханіка. Львів, 1962. Б. М.Ніцович. 

ДОБРАНЙЧІВСЬКА СТОЯНКА 
— пізньопалеолітична стоянка, до¬ 
сліджена в с. Добраничівці Яго- 
тинського р-ну Київ. обл. 1953, 
1967, 1969 і 1970. Виявлено залиш¬ 
ки госп.-побутових комплексів, 
кожний з яких складався з назем¬ 
ного округлого житла типу чуму 
народів Півночі, ям-комор з кістка¬ 
ми тварин, вогнищ поза житлом 
і місць обробки каменю й кістки. 
При спорудженні жител використо¬ 
вували великі кістки мамонт^ 
Знайдено вироби з кременю й 
гірського кришталю (різці, скреб¬ 
ки, ріжучі вістря, проколки тощо), 
кістки (молотковидні інструменти, 
копальні й сокировидне знаряддя, 
проколки) та ін. Інтерес становить 
унікальна янтарна схематизована 
статуетка жінки. Залишки одного 
з госп.-побутових комплексів Д. с. 
є осн. частиною експозиції спо¬ 
рудженого над ними музею (відкри¬ 
тий 1977). І. Г. Шовкопляс. 
ДОБРІї (БаиЬгее) Габрієль-Опост 
(25. VI 1814 — 29. V 1896) — фран¬ 
цузький геолог, акад. франц. 
АН (з 1861) і чл.-кор. Петерб. 
АН (з 1861). В 1872—84 викладав 
мінералогію й був ректором Гір¬ 
ничої школи в Парижі. Встано¬ 
вив закономірності тріщинуватості 
гірських порід залежно від напря¬ 
му тектонічного стиснення. До¬ 
слідження в галузі експеримен¬ 
тальної геології, синтезу мінера¬ 
лів, генезису заліз, руд. 
ДОБРЖАНСЬКА Любов Іванівна 
(н. 24.XII 1908, Київ) — російська 
рад. актриса, нар. арт. СРСР 
(з 1965). В 1924 закінчила театр, 
студію при Київ. рос. драм, теат¬ 
рі й була зарахована до трупи цьо¬ 
го театру. Тут працювала до 1934, 
створила образи: Нєгіної («Талан¬ 
ти і поклонники» О. Островсько- 
го), Комісара («Оптимістична тра¬ 
гедія» Вс. Вишневського), Валі 
(«Страх» Афіногенова). З 1934 — в 
трупі Центр, театру Рад. Армії 
(Москва). Ролі: Катарина («При¬ 
боркання непокірної» Шекспіра), 
Васілуце («Каса маре» Друце) та ін. 
Знімалася в кіно. Нагороджена 
орденами Леніна й Трудового Чер¬ 
воного Прапора. Держ. премія 
СРСР, 1950. 
ДбБРИВА — органічні й неорга¬ 
нічні речовини, що їх застосовують 
для поліпшення умов живлення 
культурних рослин з метою підви¬ 
щення врожаю й поліпшення його 
якості. Є органічні добрива й мі¬ 
неральні добрива. Як Д. викори¬ 
стовують відходи с.-г. виробницт¬ 
ва {гній, гноївка, пташиний пос¬ 
лід); торф, продукти хім. пром-сті 
{азотні добрива, суперфосфати, 
калійні добрива тощо); продук¬ 
ти розмелювання гірських по¬ 
рід {каїніт, фосфоритне борош¬ 
но, сиромелене вапно тощо); від¬ 
ходи пром-сті (фосфатшлаки, пі¬ 
ритні недогарки, дефекат тощо). 
В окрему групу виділяють бак- 

ДОБРИВА 

Л. І. Добржанська. 
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теріальні добрива. Мінеральні 
Д., що Містять одну поживну ре¬ 
човину, наз. простими (аміач¬ 
на селітра та ін.), а ті, що містять 
два або кілька елементів живлен¬ 
ня,— комплексними (амо¬ 
фос, нітрофоски, мішані Д. тощо). 
В СРСР взято курс на виробницт¬ 
во простих Д. з високим вмістом 
поживних речовин (сечовина син¬ 
тетична, подвійний суперфосфат 
та ін.) і комплексних Д. За впливом 
на рослини Д. умовно поділяють 
на прямі (безпосередньо зба¬ 
гачують грунт на поживні речови¬ 
ни) й непрямі (гіпс, вапно), 
що поліпшують умови живлення 
рослин, впливаючи на фізико-хім. 
і мікробіологічні процеси в грунті. 
Д. підвищують родючість грунту. 
Бл. 50% загального врожаю одер¬ 
жують за рахунок Д. Правильне 
застосування їх дає змогу активно 
втручатись у кругообіг речовин 
на Землі, створювати, зокрема, по¬ 
зитивний баланс поживних речо¬ 
вин у землеробстві. Забезпеченість 
1 га посівів мінеральними Д.— 
один з осн. показників інтенсифіка¬ 
ції землеробства. В с. г. Рад. Сою¬ 
зу з 1966 по 1975 використання 
мінеральних Д. зросло в 2,8 раза. 
В документах XXV з’їзду КПРС 
і XXV з’їзду Компартії України, 
в рішеннях Липневого (1978) пле¬ 
нуму ЦК КПРС накреслено шляхи 
по дальшому зростанню виробницт¬ 
ва мінеральних Д. Підвищенню 
врожайності с.-г. культур і роз¬ 
витку тваринництва сприяє дедалі 
більше застосування органічних 
Д. Для забезпечення раціональ¬ 
ного використання Д. в СРСР, 
у т. ч. на Україні, створено агро¬ 
хімічну службу. 
Літ.: Матеріали XXV з’їзду КПРС. 
К., 1977; Матеріали XXV з’їзду Кому¬ 
ністичної партії України. К., 1976; 
Довідник по удобренню сільськогоспо¬ 
дарських культур. К., 1975; Гумекин 
И. В. Система применения удобре¬ 
ний. М., 1977; Літ. див. також до ст. 
Агрохімія, Мінеральні добрива, Орга¬ 
нічні добрива. 

О. В. Лазурський. 
ДбБРИК Віктор Федорович (н. 
2.XII 1927, с. Володимирівка, те¬ 
пер Казанківського р-ну Микол, 
обл.) — партійний і держ. діяч 
УРСР. Член КПРС з 1954. Н. в 
сім’ї вчителя. Після закінчення 
Дніпроп. ін-ту інженерів заліз- 
нич. транспорту (1950) працював 
майстром, виконробом, нач. від¬ 
ділу буд.-монтаж. поїзда. В 1951— 
57 служив у Рад. Армії. В 1957— 
61 — заст. гол. інженера, секре¬ 
тар парткому будівництва Дніпро- 
дзержинської ГЕС. З 1961 — Дру¬ 
гий секретар Дніпродзержинського 
міськкому партії, потім — голо¬ 
ва Дніпродзержинської міськра¬ 
ди, 1963—69 — перший секретар 
Дніпродзержинського міськкому, 
1969—73 — Івано-Франківського 
обкому, з 1973 — Львівського об¬ 
кому партії. З 1966 — кандидат, 
з 1971 — член ЦК КПРС. З 1966 — 
кандидат, з 1971 — член ЦК Ком¬ 
партії України. З 1976 — канди¬ 
дат у члени Політбюро ЦК Компар¬ 
тії України. Депутат Верховної 
Ради СРСР 8—10-го скликань. На¬ 
городжений 2 орденами Леніна? 
орденами Жовтневої Революції і 
Трудового Червоного Прапора, ме¬ 
далями. 

ДОБРЙНЯ НІКГТИЧ —богатир, 
один з героїв російського билинно¬ 
го епосу. Разом з Іллею Муромцем 
і Альогиою Поповичем охороняв 
Руську землю. Д. Н. зображено ро¬ 
зумним, дотепним, могутнім, від¬ 
даним батьківщині, чесним, вір¬ 
ним у дружбі й коханні.За билина¬ 
ми, довгий час Д. Н. жив при дво¬ 
рі київ, князя Володимира. 

«ДбБРІ ПбСЛУГИ» в міжнарод¬ 
ному праві — одна з форм мирного 
врегулювання міжнародних спо¬ 
рів або встановлення нормальних 
відносин між державами. Осн. 
завдання «Д. п. > — домогтися кон¬ 
тактів між д-вами, що сперечають¬ 
ся. Д-ва або міжнародна органі¬ 
зація, що бере на себе надання 
«Д. п.», не є учасником можливих 
наступних переговорів, але може 
надавати послуги як за своєю іні¬ 
ціативою, так і на прохання однієї 
з сторін, що сперечаються. Про«Д. 
п.» йшлося в Гаагській конвенції 
про мирне розв’язання міжнар. 
спорів (1907). Зокрема, зазначало¬ 
ся, що«Д. п. ► мають виключно зна¬ 
чення поради і аж ніяк не можуть 
визнаватися обов’язковими. Рад. 
уряд надавав « Д. п. ► при врегулю¬ 
ванні військ, конфлікту між Ін¬ 
дією й Пакистаном (див. Таш¬ 
кентська зустріч 1966); «Д. п.> 
іноді використовувалися в прак¬ 
тиці капіталістичних д-в для втру¬ 
чання у внутр. справи ін. держав. 

В. М. Корецький. 

ДОБРб І ЗЛО — оціночні, поляр¬ 
ні морально-етичні категорії, гцо 
відображують уявлення людей (ін¬ 
дивідів, груп соціальних, класів 
суспільних) про морально цінне, 
бажане (добро) й морально-нега¬ 
тивне (зло) в природі й суспільній 
дійсності. Залежно від об’єкта 
оцінки (вчинок, моральні якості 
особи, взаємини людей, суспільст¬ 
во в цілому) поняття <добро» і 
<зло> набувають конкретнішої фор¬ 
ми етичних уявлень про добродіян¬ 
ня або злодіяння, справедливість 
і несправедливість. Ідеї, концеп¬ 
ції Д. і з. соціально зумовлені кла¬ 
совими інтересами й потребами, 
певними об’єктивними істор. умо¬ 
вами. Це заперечують представни¬ 
ки ідеалізму, які намагаються 
знайти підстави Д. і з. в незмінних 
ідеальних (абсолютна ідея Г.-В.- 
Ф. Гегеля) та моральних (катего¬ 
ричний імператив І. Канта) нача¬ 
лах. Сучас. бурж. філософи все 
частіше виступають проти мож¬ 
ливості раціонального визначення 
понять Д. і з. (неопозитивізм), 
вважають їх вираженням почуттів, 
емоцій людини (емотивізм), її су¬ 
б’єктивних задумів (екзистенціа¬ 
лізм), що неминуче призводить 
до етичного релятивізму. Наук, 
тлумачення Д. і з. дала марксист¬ 
сько-ленінська етика, згідно з 
якою вчинки людей, мотиви й на¬ 
слідки їхньої діяльності в кінце¬ 
вому підсумку оцінюються як 
Д. І 3. відповідно до того, якою 
мірою вони збігаються з істор. не¬ 
обхідністю, вимогами сусп. і мо¬ 
рального прогресу. В комуністич¬ 
ній моралі й етиці уявлення про 
Д. і з., їхні критерії розглядають¬ 
ся через усю сукупність конкрет¬ 
них моральних вимог, принципів 
і норм, якими свідомо керуються 

трудящі в боротьбі за комуністич¬ 
не перетворення суспільства. 

В. С. Пазенок. 
ДОБРОБУТ — забезпеченість на¬ 
селення необхідними для життя ма¬ 
теріальними й духовними благами. 
До них належать предмети, послу¬ 
ги й умови, що задовольняють 
певні людські потреби. Рівень Д. 
трудящих визначається панівним 
сусп.-екон. ладом, досягнутим рів¬ 
нем розвитку продуктивних сил 
1 відповідно розміром тієї части¬ 
ни національного доходу, що йде 
на задоволення потреб населення. 
В капіталістичному суспільстві 
Д. зумовлений діянням основного 
економічного закону капіталізму 
й загального закону капіталіс¬ 
тичного нагромадження. Для ка¬ 
піталізму характерне відносне й 
абсолютне погіршення становища 
пролетаріату, посилення процесу 
капіталістичної експлуатації, зро¬ 
стання багатства буржуазії. 
В СРСР неухильне підвищення 
матеріального й культ, рівня жит¬ 
тя народу було й залишається од¬ 
нією з найважливіших довгочас¬ 
них цілей економічної стратегії 
КПРС, що випливає з вимог основ¬ 
ного економічного закону соціаліз¬ 
му. Див. також Життєвий рівень. 
ДОБРОВЕЛ Й Ч К І В К А — сели¬ 
ще міського типу Кіровогр. обл. 
УРСР, райцентр, за 24 км від за¬ 
лізничної ст. Помічна. 6,6 тис. ж. 
(1978). Виникла в 2-й пол. 18 ст. 
У 1904 і 1905 в Д. відбулися сел. 
заворушення. Рад. владу встанов¬ 
лено в лютому 1918. З 1957 — с-ще 
міськ. типу. Комбікормовий, хліб¬ 
ний і консервний з-ди, райсіль- 
госптехніка, міжколг. буд. орг-ція, 
комбінат побутового обслуговуван¬ 
ня; 3 заг.-освітні, музична і спор¬ 
тивна школи; лікарня, полікліні¬ 
ка. Будинок культури, кінотеатр. 
2 бібліотеки. 
ДОБРОВЕЛЙЧКІВСЬКИЙ РА¬ 
ЙОН — у зх. частині Кіровогр. 
обл. УРСР. Утворений 1923. Пл. 
1,3 тис. км2. Нас. 51,0 тис. чол. 
(1978). У районі — 66 населених 
пунктів, підпорядкованих міській, 
селищній і 14 сільс. Радам народ¬ 
них депутатів. Центр — смт До- 
бровеличківка. Поверхня райо¬ 
ну — підвищена хвиляста рівнина 
(відроги Придніпровської височи¬ 
ни), розчленована річковими до¬ 
линами, балками і ярами. Річки: 
Сухий Таиїлик, Чорний Ташлик, 
Синюха. Грунти чорноземні. Пн. 
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частина району лежить у лісостепо¬ 
вій зоні, південна — в степовій. 
Підприємства в основному легкої 
й харч, пром-сті, вироби, буд. ма¬ 
теріалів. Найбільші з них: поміч- 
нянські локомотивне й вагонне 
депо, цегельний, залізобетонних 
виробів з-ди, добровеличківські 
цегельний, плодоконсервний, ком¬ 
бікормовий з-ди. Працюють комбі¬ 
нат побутового обслуговування 
(Добровеличківка) й 4 будинки по¬ 
буту. Спеціалізація с. г.— земле¬ 
робство зерново-буряківничого й 
тваринництво м’ясо-мол. напрямів. 
Площа с.-г. угідь 1977 становила 
109,3 тис. га, в т. ч. орні землі — 
101 тис. га. Гол. культури: озима 
пшениця, кукурудза, цукр. буря¬ 
ки, соняшник. У Д. р.— 17 колгос¬ 
пів, звірорадгосп, райсільгосптех- 
ніка з виробничим відділенням. 
Залізничний вузол Помічна, за¬ 
лізнична станція Глиняна. Авто¬ 
шляхів — 322 км, у т. ч. з твердим 
покриттям — 256 км. 
У районі — 37 заг.-освітніх, 2 муз. 
школи, 41 лік. заклад, у т. ч. 
4 лікарні; 18 будинків культури, 
15 клубів, 2 кінотеатри, 53 кіно¬ 
установки, 41 б-ка. В с. Юр’ївці 
Д. р. народився рад. військ, діяч 
адмірал М. Є. Басистий. В Д. р. 
видається газ. «Сільське життя» 
(з 1931). А. М. Мовчан. 
ДОБРОВИЧ (БоЬгоуіс) Никола 
(12.11 1897, Печ, Угорщина — 
11.1 1967, Белград) — сербський 
архітектор. У 1923 закінчив Вищу 

Н. Добрович. Адміністративна будів¬ 
ля в Белграді. 1957—62. 

тех. школу в Празі. Член Сербсь¬ 
кої академії наук і мистецтв (з 
1965). Розробив містобудівні прин¬ 
ципи Нового Белграда (кін. 40-х рр. 
20 ст.), генеральні плани міст 
Штип (1952) і Герцегнови (1957); 
створив ряд громад, споруд — го¬ 
тель на о. Лопуд поблизу Дубров- 
ника (1936), адм. будинок у Бел¬ 
граді (1957—62) та ін. 
ДОБРОВІЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПАТРІОТІВ (ДОП) — підпільна 
антифашист, комсомольсько-моло¬ 
діжна орг-ція, що діяла в с. Ве¬ 
ликій Знам’янці Кам’янсько-Дні- 
провського р-ну Запорізької обл. 
в липні — жовтні 1942. Налічу¬ 
вала понад 40 чол. Очолював орг- 
цію комсомолець М. К. Тараскін. 
ДОП проводила диверсійну робо¬ 
ту в тилу ворога, розповсюджувала 
листівки в селах Кам’янсько-Дні¬ 
провського й Лепетиського р-нів, 
вела усну агітацію, закликаючи 
населення до боротьби проти оку¬ 
пантів. У листопаді 1942 орг-цію 
розкрила фашист, жандармерія, 
її учасників заарештували, а в 
січні 1943 9 з них розстріляли. В 

с. Олексіївці (входить до Велико- 
знам’янської сільради) патріотам 
встановлено пам’ятник. 

П. Т. Кривчик. 

ДОБРОВГЛЬНЕ СТРАХУВАН¬ 
НЯ — одна з форм державного 
страхування. Д. с. здійснюється 
шляхом укладання договорів май¬ 
нового й особистого страхування. 
При Д. с. страхова орг-ція зобов’я¬ 
зується в разі настання зазначеної 
в договорі події — страхового ви¬ 
падку (обставина, внаслідок якої 
виникає обов’язок страхувача) — 
сплатити страхувальникові або ін. 
особі, на користь якої укладено 
договір: за майновим страхуван¬ 
ням — страхове відшкодування в 
межах обумовленої суми; за осо¬ 
бистим страхуванням — передба¬ 
чену договором страхову суму, не¬ 
залежно від сум по держ. соціаль¬ 
ному страхуванню, соціальному 
забезпеченню і сум, належних у 
порядку відшкодування шкоди. 
Страхувальник зобов’язується вно¬ 
сити передбачені договором стра¬ 
хові платежі. Про Д. с. ідеться в 
ст. 80 Основ цивільного законо¬ 
давства Союзу РСР і союзних 
республік (в УРСР ст. 371 ЦивК 
УРСР). За Д. с. громадяни можуть 
у певних випадках застрахувати і 
майно, яке підлягає обов'язковому 
страхуванню (напр., будівлі, тва¬ 
рини). Умови окремих видів Д. с. 
визначаються за погодженням ор¬ 
ганів Держстраху СРСР зі страху¬ 
вальниками відповідно до спец, 
правил і інструкцій М-тва фінансів 
СРСР. Н. П. Легценко. 

ДОБРОВІЛЬНЕ ТОВАРЙСТВО 
сприяння Армії, авіації і 
ФЛбТУ СРСР (ДТСААФ СРСР) 
— масова обороннопатріотична ор¬ 
ганізація трудящих СРСР, метою 
якої є сприяння зміцненню обо¬ 
роноздатності країни й підготов¬ 
ка трудящих до захисту соціа¬ 
лістичної Вітчизни. Свою діяль¬ 
ність ДТСААФ проводить через 
органи, що обираються на з’їздах, 
конференціях і зборах (ЦК 
ДТСААФ СРСР, ЦК ДТСААФ 
союзних республік, обласні, ра¬ 
йонні й первинні к-ти), під керів¬ 
ництвом парт, орг-цій, у тісному 
зв’язку з рад. спортивними та ін. 
громад, орг-ціями. Створено 1951 
шляхом злиття Добровільного т-ва 
сприяння армії (ДТСАРМ), До¬ 
бровільного т-ва сприяння авіації 
(ДТСАВ) і Добровільного т-ва 
сприяння флотові (ДТСФ), що 
існували з 1948. До них 1927—48 
діяло Т-во сприяння обороні й 
авіац.-хім. будівництву (Тсоавіа- 
хім). Орг-ції ДТСААФ забезпе¬ 
чують активну участь членів т-ва 
в оборонно-масовій роботі, ведуть 
пропаганду військ, знань серед 
населення, проводять підготовку 
молоді до військ, служби, сприя¬ 
ють проведенню заходів цивільної 
оборони, керують розвитком у краї¬ 
ні оборонних і військ.-тех. видів 
спорту. На тер. УРСР орг-ції 
ДТСААФ підпорядковані ЦК 
ДТСААФ УРСР, який має свій 
друкований орган — газ. «Патріот 
Батьківщини», видає журнали, 
брошури, плакати тощо. ДТСААФ 
СРСР нагородосений орденом Ле¬ 
ніна (1977). Йому передано орден 
Червоного Прапора, яким був 
нагороджений Тсоавіахім (1947). 

Літ.: Краснознаменное оборонное. 
М., 1975; Боевой отряд советских пат- 
риотов. К., 1976; Покальчук 
А. Ф. ДОСААФ — надежньїй резерв 
и помощник Вооруженньїх Сид. М., 
1976. А. Ф. Покальчук. 

ДОБРОВІЛЬНІ НАРОДНІ ДРУ- 
ЖЙНИ — органи громадської са¬ 
модіяльності, які поряд з держ. 
правоохоронними органами ве¬ 
дуть боротьбу з порушеннями 
громадського порядку і правил 
соціалістичного співжиття, беруть 
участь у запобіганні й припиненні 
правопорушень, охороні соціа¬ 
лістичної власності, роз’яснюють 
населенню рад. закони. Виникли 
1959. Створюються на добровіль¬ 
них засадах з передових трудящих 
за виробничо-територіальним прин¬ 
ципом на підприємствах, будовах, 
транспорті, в колгоспах, радгоспах, 
установах, орг:ціях, навчальних 
закладах, житлово-експлуатацій¬ 
них конторах, будинкоуправлін- 
нях, гуртожитках тощо. Кожну 
Д. н. д. очолюють командир і його 
заступники, які обираються від¬ 
критим голосуванням на заг. збо¬ 
рах дружинників строком на 2 ро¬ 
ки. Дружинами керують місцеві 
Ради народних депутатів та їхні 
виконкоми. Для оперативного ке¬ 
рівництва роботою Д. н. д. в ме¬ 
жах області, району, міста, селища 
або села утворюються відповідні 
штаби з представників парт., рад. 
та ін. держ. органів і громад, 
орг-цій. Організація й діяльність 
Д. н. д. на тер. УРСР визначаються 
Положенням про них, затвердже¬ 
ним постановою ЦК Компартії 
України й Ради Міністрів УРСР 
від 28.V 1974. 

„ В. С. Анджиєвський. 
ДОБРОВІЛЬНІ СПОРТЙВНІ 
ТОВАРЙСТВА (ДСТ) — масові 
спортивні орг-ції СРСР, завданням 
яких є залучення населення до за¬ 
нять фіз. культурою, спортом і 
туризмом, підготовка спортсменів 
високого класу, участь у комуні¬ 
стичному вихованні населення. На 
1.1 1979 функціонувало 5 всесоюз¬ 
них профспілкових («Локомотив», 
«Спартак», «Водник», «Буревіс¬ 
ник», «Зеніт»), 2 всесоюзні відом¬ 
чі («Трудові резерви» і «Динамо») 
ДСТ, 15 респ. профспілкових (в 
УРСР — «Авангард» ) і 15 сільс. 
ДСТ (в УРСР — «Колос»). Осн. 
організаційна ланка ДСТ — вироб¬ 
ничий фізкультурний колектив або 
спортивний клуб. Загальне керів¬ 
ництво ДСТ і контроль за їхньою 
діяльністю здійснюють Всесоюзна 
рада ДСТ профспілок, відповідні 
профспілкові організації, відом¬ 
ства. 
Літ.: Управление физкультурнмм 
движением. М., 1977. Ю. М. Теппер. 

ДОБРОВГЛЬНІ ТОВАРЙСТВА в 
СРСР — один з видів громадських 
організацій та об’єднань трудя¬ 
щих, що мають своїм завданням 
сприяти зміцненню оборони краї¬ 
ни, розвиткові науки, техніки, 
культури, спорту тощо. Створю¬ 
ються на основі добровільного 
членства громадян при підтримці 
д-ви відповідно до завдань кому¬ 
ністичного будівництва, розвитку 
політ, активності й самодіяльності 
населення, задоволення різнома¬ 
нітних інтересів трудящих. Особ¬ 
ливістю Д. т. є наявність колектив¬ 
ного членства держ., кооп. та ін. 

ДОБРОВІЛЬНІ 
ТОВАРИСТВА 
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А. В. Добровольський. 

В. М. Добровольський. 

Г. Т. Добровольськнй. 

громад, орг-цій, трудових колек¬ 
тивів, об’єднання у Д. т. грома¬ 
дян відповідно до їхніх інтересів 
і запитів тощо. Конституція СРСР, 
конституції союзних і авт. респуб¬ 
лік гарантують Д. т. умови для 
успішного виконання завдань, ви¬ 
значених їхніми статутами. Си¬ 
стема Д. т. змінюється відповідно 
до політ.-екон. умов розвитку рад. 
суспільства. Кожне Д. т. діє в ме¬ 
жах свого статуту на основі чин¬ 
ного законодавства. Порядок ство¬ 
рення Д. т. регулюється в основ¬ 
ному законодавством союзних рес¬ 
публік. Система організацій Д. т. 
(первинні, районні, міські та ін.) 
будується на основі принципів 
демократичного централізму. Всі 
Д. т. взаємодіють з відповідними 
держ. органами, ін. громад, орг- 
ціями в різних сферах сусп. жит¬ 
тя, сприяють здійсненню держ. 
органами їхніх функцій тощо. 
Наймасовішими є Д. т.: спортив¬ 
но-фізкультурні, т-во « Знання*, 
Добровільне товариство сприяння 
армії, авіації і флоту СРСР 
(ДТСААФ), наук.-тех. т-ва (НТТ), 
Всесоюзне т-во винахідників і 
раціоналізаторів, Спілка Червоно¬ 
го хреста й Червоного Півмісяця, 
г-ва охорони природи, дружби 
й культур, зв’язку з зарубіжними 
країнами, охорони пам’яток істо¬ 
рії й культури. І. Данченко. 
ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Анатолій 
Володимирович [н. 6 (19).У 1910, 
с. Буки, тепер Житомирського р-ну 
Житомир. обл. ] — український 
рад. архітектор, засл. будівельник 
УРСР (з 1950), академік архітек¬ 
тури (з 1953). Член КПРС з 1950. 
Гол. архітектор м. Києва (1956— 
63). Один з авторів проекту плану¬ 
вання й забудови Хрещатика і 
прилеглих до нього кварталів (бу¬ 
дівництво почато ,1951). За про¬ 
ектами Д. в Києві споруджено 
житл. будинки на вул. Володимир- 
ській і з-ду «Більшовик» (обид¬ 
ва — 1950), на Червоноармійській 
вул. (1950—54); Ін-т фізики АН 
УРСР (1949); готель «Москва» 
(1959—61); станції метрополітену 
«Хрещатик» (1959—60) і «Завод 
Більшовик» (1963); кінотеатр 
«Україна» (1959); аеропорт у Бо¬ 
рисполі (1959—65), Будинок ху¬ 
дожника (1978), всі — у співав¬ 
торстві; мости — Московський че¬ 
рез р. Дніпро й через р. Десну 
(1977, у співавт. з інж. Г. Фуксом). 
Нагороджений орденом Трудового 
Червоного Прапора, медалями. 
Держ. премія СРСР, 1950, 1951. 
ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Віктор Ми¬ 
колайович [н. 10 (23).І 1906, Оде¬ 
са] — український і російський 
рад. актор, нар. арт. СРСР (з 
1960). В 1922 вступив на сцену 
Нар. театру в Одесі. З 1926 пра¬ 
цював в Одес. укр. драм, театрі й 
навчався в його студії. Учень 
В. С. Василька. В 1928 — 33 — в 
Харків. Червонозаводському теат¬ 
рі (тепер Донец. укр. муз.-драм, 
театр ім. Артема). З 1939 — в 
Київ, театрі ім. І. Франка. Ро¬ 
лі: Михайло Гурман («Украдене 
щастя» Франка), Карпо Вітровий, 
Степан Петренко («Калиновий 
гай», «В степах України» Корній¬ 
чука), Єгор Буличов («Єгор Були- 
чов та інші» Горького), Лопахін 
(<Вишневий сад» Чехова), Макбет 

(«Макбет» Шекспіра). З 1964 Д.— 
актор Київ. рос. драм, театру 
ім. Лесі Українки. Ролі: Литви- 
нов («На дикому березі» Полевого), 
Георгій Димитров («Перший удар» 
Кюлявкова), Берсенєв («Розлом» 
Лавреньова), Агабо Бочверадзе 
(«Поки гарба не перевернулася» 
Іоселіані). Знімався в кіно: Бог¬ 
дан Хмельницький («300 років 
тому»), Макар («Макар Нечай») 
та ін. Нагороджений орденами Ле¬ 
ніна, Трудового Червоного Прапо- 

В. М. Добровольський в ролях Михай¬ 
ла Гурмана («Украдене щастя» 
І. Франка) та Агаоо Бочверадзе («Поки 
гарба не перевернулася» О. Іоселіані). 

ра, медалями. Держ. премія СРСР, 
1951. 
Літ.: Бобошко Ю. М. Віктор Мико¬ 
лайович Добровольський. К.. 1964; 
Овруцька І. М. Віктор Доороволь- 
ський. К., 1976. М. Г. Лабінський. 
ДОБРОВбЛЬСЬКИИ Віктор 
Опанасович [21.1 (2.ІІ) 1884, с. 
Тростянець Харків, губ., тепер 
місто Сумськ. обл.— 23.XII 1963, 
Одеса] — український рад. вче¬ 
ний у галузі загального машинобу¬ 
дування, професор (з 1923), док¬ 
тор тех. наук (з 1936), засл. діяч 
науки і техніки РРФСР (з 1944). 
Член КПРС з 1950. Закінчив 
(1908) Харків, технологічний ін-т. 
Працював на машинобуд. з-дах 
Петербурга й Харкова, на будів¬ 
ництві залізниць. У 1928—41 — 
заст. директора, в 1946—56 — ди- 
ектор Одеського політех. ін-ту. 
аймався вивченням підшипни¬ 

ків кочення, питаннями тертя й 
мащення. Автор першого посіб¬ 
ника з курсу деталей машин укр. 
мовою (Одеса, 1928) та ін. праць. 
Нагороджений орденами Леніна, 
Трудового Червоного Прапора, ме¬ 
далями. 
ДОБРОВбЛЬСЬКИЙ Володимир 
Анатолійович (н. 17.IV 1918, Хар¬ 
ків) — російський рад. письмен¬ 
ник. Член КПРС з 1948. Закінчив 
Харків, ун-т (1941). Учасник Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни. Живе і пра¬ 
цює на Україні. Перші вірші й опо¬ 
відання надрукував 1938—40. 
Повість «Троє в сірих шинелях» 

А. В. Добровольський, О. 1. Мали- 
новський, Д. П. Попенко. Аеропорт у 
Борисполі. Київ. Інтер’єр, 1965. 

(1948, Держ. премія СРСР, 1948) 
присвячена післявоєнній відбудо¬ 
ві Рад. країни. Романи й повісті: 
«Женя Маслова» (1950), «На все 
життя» (1957), «Будинок в тупику» 
(1959), «Наріжна кімната» (1962), 
«Серпень, падають зорі» (1964), 
«Босоніж по калюжах» (1965), 
«Остання інстанція» (1974). Наго¬ 
роджений орденом Червоної Зір¬ 
ки, медалями. 
Те.: И дух наш молод. X., 1971; За 
неделю до отпуска. М., 1977. 
ДОБРОВбЛЬСЬКИЙ Георгій Ти- 
мофійович (1.УІ 1928, Одеса — 
ЗО. VI 1971) — льотчик-космонавт 
СРСР, Герой Радянського Союзу 
(посмертно), підполковник. Член 
КПРС з 1954. Закінчив Одеську 
спецшколу ВПС (1946) й Чугу¬ 
ївське військ.-авіац. училище 
(1950). В 1961 закінчив Червоно- 
прапорну військ.-повітряну ака¬ 
демію (тепер ім. Ю. О. Гагаріна). 
В загоні космонавтів — з 1963. 
Разом із В. М. Волковим і В. І. 
Пацаевим здійснив політ на кос¬ 
мічному кораблі «Союз-11» (6-— 
ЗО. VI 1971). В ході виконання 
програми польоту «Союз-11» сти¬ 
кувався з наук, орбітальною стан¬ 
цією <Салют>. Під час повернен¬ 
ня на Землю Д. разом з ін. члена¬ 
ми екіпажу загинув. Похований 
у Москві на Красній площі біля 
Кремлівської стіни. В Одесі Д. 
1979 встановлено пам’ятник. 
ДОБРОВбЛЬСЬКИЙ Спиридон 
Петрович [13 (25).XII 1894, с. Єли- 
заветівка, тепер Новоукраїнського 
р-ну Кіровогр. обл.— ЗО.ХІ 1977, 
Київ] — український рад. письмен¬ 
ник. Учасник 1-ї світової, гро¬ 
мадянської й Великої Вітчизн. 
воєн. З 1924 почав друкувати в 
періодичній пресі фейлетони, на¬ 
риси й оповідання. Окремими ви¬ 
даннями вийшли повісті «Заліз¬ 
ний кінь» (1929), «Шоста ударна» 
(1929), п’єса «Кров на кров» (1930), 
збірки оповідань «Прикре непоро¬ 
зуміння» (1931), «Заради життя» 
(1958), роман «Тече річка невелич¬ 
ка» (1961), істор. романи «Оча¬ 
ківський розмир» (1956) та «Кара- 
сунський Кут» (1968), спогади «Про 
моє дитинство і братову юність» 
(1971). Нагороджений орденом 
Червоного Прапора, двома ордена¬ 
ми Червоної Зірки, медалями. 

В. X. Косян. 

ДОБРОВбЛЬЧА АРМІЯ—основ- 
на ударна сила контрреволюції 
на Півдні Росії в період громадян¬ 
ської війни і воєнної інтервенції 
1918—20. Почала формуватися в 
листопаді 1917 в Новочеркаську 
при сприянні Антанти з добро¬ 
вольців (офіцерів, юнкерів, вер¬ 
хівки козацтва та ін. контррево- 
люц. елементів). 27.XII 1917 (9.1 
1918) в Ростові-на-Дону було офі¬ 
ційно оголошено про її створен¬ 
ня. Верх, керівником Д. а. став 
ген. М. В. Алексєєв, головкомом — 
ген. Л. Г. Корнілов (з 13.ІУ 1918 — 
ген. А. І. Денікін). Д. а. (бл. 4 
тис. чол.) діяла проти рад. військ 
разом з каледінськими частинами. 
В зв’язку з крахом каледінщини 
Д. а. в кін. лютого 1918 відступила 
на Кубань. 9—13. IV 1918 у боях 
за Єкатеринодар (тепер Красно- 
дар) Д. а. зазнала поразки від рад. 
військ. Поповнилася за рахунок 
мобілізації кубанського козацтва 
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(у вересні 1918 налічувала бл. 
30—35 тис. чол.), на кін. 1918 за¬ 
хопила майже весь Пн. Кавказ 
і почала наз. Кавказькою Д. а. В 
цей час Антанта відкрито почала 
воєнну інтервенцію проти Рад. 
республіки, посилила допомогу 
Д. а., об’єднала всі сили пд.контр¬ 
революції в т. з. Збройні сили Півд¬ 
ня Росії під командуванням Дені- 
кіна. В січні 1918 Кавказ. Д. а. бу¬ 
ло поділено на 2 армії: Кавказьку 
(на царицинському напрямі) й 
Д. а. (в районі Донбасу). Захопив¬ 
ши в червні 1919 Донбас, Царицин 
і Харків, Денікін почав похід на 
Москву. Гол. удар завдавала Д. а. 
(40 тис. чол.) у напрямі Курськ, 
Орел, Тула. На захопленій біло¬ 
гвардійцями території було вста¬ 
новлено режим кривавого терору 
(див. Денікінщина). В ході контр¬ 
наступу рад. військ відбірні війсь¬ 
ка Д. а. було знищено. Її залишки 
втекли на Пн. Кавказ, де на поч. 
1920 їх було реорганізовано в До¬ 
бровольчий корпус. У кін. березня 
1920 корпус евакуювався з Ново¬ 
російська в Крим, де увійшов до 
складу армії ген. П. М. Врангеля 
(див. Врангелівщина). 
Літ.: Історія Української РСР, т. 5. 
К., 1977; Алексашенко А. П. Крах 
деникинщиньї. М., 1966. 

І. В. Архипов. 

ДбБРОВСЬКИЙ (ОоЬго\У5ку) 
Йосеф (17. VIII 1753, Дярмат, Угор¬ 
щина — 6.1 1829, Брно) — чеський 
славіст. Один з основоположників 
слов’янознавства, діяч чес. Відрод¬ 
ження. Навчався в Празькому ун-ті 
(1768—76). Член Королівського 
т-ва наук у Празі (з 1784), почес¬ 
ний член Рос. АН (з 1820) та акаде¬ 
мій ін. країн. Автор праць: «Істо¬ 
рія чеської мови й літератури» 
(1792), «Глаголітика» (1807), «Ос¬ 
нови старослов’янської мови» 
(1822), циклу статей «Критичні 
спроби очищення чеської історії 
від пізніших домислів» (1803— 
19). У передмові Д. до книги 
А. Пухмайєра «Російська мова» є 
зауваження про деякі граматичні 
й лексичні риси укр. мови. 
ДОБРОГН^ВА (Марія) Володи¬ 
мирівна (Добронєга; р. н. невід.— 
п. 1087) — дочка великого князя 
київського Володимира Святосла- 
вича. В 1043 (за давньорус. літопи¬ 
сами; 1039 — за польс. джерелами) 
брат Ярослав Мудрий віддав її 
заміж за польс. князя Казимира І 
Обновника (1016—58). 
ДОБРОДЖАНУ-ГЄРЯ (БоЬго- 
8еапи-СЬегеа) Константін (справ¬ 
жнє прізвище, ім’я, по батькові 
— Кац Соломон Абрамович; 21. V 
1855, с. Слов’янка на Харків¬ 
щині — 7.У 1920, Бухарест) — 
румунський соціолог, літ. критик, 
публіцист. Навчаючись у Хар¬ 
ків. ун-ті, брав участь у народ¬ 
ницькому русі. Переслідуваний 
царським урядом, емігрував 1875 
до Румунії. Один із засновників 
С.-д. партії робітників Румунії 
(1893). В працях «Карл Маркс і 
наші економісти», «Рабство і соці¬ 
алізм» (1884) пропагував ідеї діа¬ 
лектичного й істор. матеріалізму. 
В ряді праць допускав помилки 
опортуністичного характеру. Дос¬ 
ліджував і пропагував творчість 
румунських (М. Емінеску, Й.-Л. 
Караджале, Г. Кошбук), рос. пи¬ 

сьменників ,(Ф. Достоєвського, 
І. Тургенєва та ін.), Т. Шевченка, 
якому присвятив працю «Тарас 
Шевченко» (1894). 
д(Зброї надїї мис, мис бур — 
мис на Пд. Африки (34°2і'пд. ш. 
і 18°30' сх. д.). Є частиною скеля¬ 
стого півострова, що далеко ви¬ 
ступає в Атлантичний ок. Відкри¬ 
тий португ. мореплавцем Б. Діа- 
шем (1ч88), який назвав його ми¬ 
сом Бур; згодом перейменований 
на мис Доброї Надії. 
ДОБРОЛіЬБОВ Микола Олек¬ 
сандрович [24.1 (5. II) 1836, Нижній 
Новгород — 17 (29). XI 1861, Петер¬ 
бург] — російський літературний 
критик, публіцист, революційний 
демократ. Закінчив Гол. педаго¬ 
гічний ін-т у Петербурзі (1857). 
Друкуватися почав 1856. З 1857 
став одним з керівників журн. 
<Современник>у а з 1859 редагу¬ 
вав його сатиричний відділ — 
«Свисток». У «Современнике» дру¬ 
кувалися осн. праці, рецензії й 
нотатки Д. З кінця травня 1860 
до липня 1861 перебував за кордо¬ 
ном (у Франції та Італії) на ліку¬ 
ванні. Повертаючись на батьківщи¬ 
ну, відвідав Одесу і Харків. 
Революц. демократизм Д. визна¬ 
чав ідейний зміст усієї його сусп.- 
політ. і літ. діяльності. Разом з 
М. Чернишевським Д. був ідейним 
натхненником революц. руху в 
Росії 50-х рр., ідеологом сел. ре¬ 
волюції, непримиренним ворогом 
царизму й кріпосництва. З позицій 
утопічного соціалізму критикував 
капіталістичний сусп.-екон. лад 
і бурж. демократію. Незважаючи 
на ідеалістичне розуміння історії 
в цілому, в ряді питань наблизився 
до істор. матеріалізму. Осн. ру¬ 
шійною силою істор. розвитку вва¬ 
жав нар. маси, хоч і не заперечував 
ролі особи в історії; історію сус¬ 
пільства розглядав як історію 
боротьби між трудящими й експлу¬ 
ататорами. Д. був прихильником 
філос. матеріалізму, критикував 
ідеалізм і релігію, обгрунтовував 
необхідність поєднання дослідно¬ 
го наук, пізнання з філософією. 
Розробляв основи матеріалістич¬ 
ної естетики, виступав за реалістич¬ 
ні принципи л-ри й літ. крити¬ 
ки. Осн. статті — «Темне царство» 
(1859), «Що таке обломовщина?» 
(1859), «Промінь світла в темному 
царстві» (1860), «Коли ж прийде 
справжній день?» (1860), в яких 
ставилися питання про немину¬ 
чість появи нового героя — діяча 
і борця — в російському житті 
й л-рі. Писав вірші, де розкривав 
соціальні контрасти, показував 
страждання народу й пропагував 
ідею селян, революції («Дума над 
труною Оленіна», «До Розенталя»). 
Багато уваги приділяв Д. питан¬ 
ням педагогіки. В статтях «Про 
значення авторитету у вихованні» 
(1857), «Всеросійські ілюзії руй¬ 
нуються різками» (1858), рецензії 
на книгу «Новий кодекс педагогіч¬ 
ної мудрості» Ю. Діммана (1859) та 
ін. Д. гостро критикував казенну 
педагогіку, її реакційний ідеал 
виховання покірних слуг царизму. 
Був поборником жіночої освіти. 
З щирою симпатією ставився Д. 
до укр. народу і його культури. В 
статті «Риси для характеристики 
руського простолюду» (1860) Д. 

простежував спільність істор. долі 
рос. і укр. народів. Автор статті 
про укр. нар. пісню («Південноро¬ 
сійські пісні», 1858). Високо ці¬ 
нив творчість Т. Шевченка (стаття 
«,,Кобзар“ Тараса Шевченка», 
1860). При сприянні Д. в «Совре¬ 
меннике» було надруковано в пе- 
рекл. рос. мовою ряд віршів укр. 
поета. Виступав на захист Мар¬ 
ка Вовчка від нападок реакційної 
критики в опублікованій в журн. 
«Современник» (1860, № 9) статті 
«Риси для характеристики руського 
простолюду». 
Те.: Собрание со чинений, т. 1—9. 
М. —Л., 1961 — 64; Полное собрание 
стихотворений. Л., 1969; Укр. п е - 
р е к л.— Вибрані філософські тво¬ 
ри, т. 1 — 2. К., 1952—53; Вибрані пе¬ 
дагогічні твори. К., 1950. 
Літ.: Воровський В. В. М. О. Добро- 
любов. В кн.: Воровський В. В. Літе¬ 
ратурно-критичні статті. К., 1957; Пле- 
ханов Г. В. Добро любов и Островский. 
В кн.: Плеханов Г. В. Литература и 
зстетика, т. 1. М., 1958; Луньєвич І. В. 
М. О. Добролюбов і українська літе¬ 
ратура. К., 1961; Соловьев Г. А. Зс- 
тетические воззрения Черньїшевского 
и Добро любо ва. М., 1974; Круж- 
ков В. С. Н. А. Добролюбов. М., 
1976. Ю. 3. Янковський. 
ДОБРОМ ИЛЬ — місто Старосам- 
бірського р-ну Львів, обл. УРСР, 
у долині р. Вирви (бас. Сану), 
за 6 км від залізнич. станції Хи¬ 
рів. Уперше згадується в істор. 
документах під 1374. В 1566 Д. 
дістав магдебурзьке право. В 16— 
17 ст.— один із центрів торгівлі 
сіллю на Зх. Україні. Жителі Д. 
брали участь у нар.-визвольній 
війні укр. народу 1648—54. За 1-м 
поділом Польщі (1772) Д. в складі 
Сх. Галичини загарбала Австрія (з 
1867 — Австро-Угорщина), 1919 — 
бурж.-поміщицька Польща. Тру¬ 
дящі Д. під керівництвом підпіль¬ 
ного осередку КПЗУ боролися за 
свої права, за возз’єднання з Рад. 
Україною. В 1927 і 1936 в Д. про¬ 
ходили страйки робітників дере¬ 
вообробної пром-сті. В 1939 Д. у 
складі Зх. України возз’єднано з 
Рад. Україною. З 1939 Д.— місто. 
В Д.— деревообр. комбінат, пи¬ 
воварний, сироварний і комбікор¬ 
мовий з-ди, міжколг. буд. орг-ція, 
харч, комбінат, лісгоспзаг; 4 лік. 
заклади, в т. ч. лікарня. З заг.- 
освітні школи, профес.-тех. уч-ще. 
Будинок культури, кінотеатр, 
5 б-к. Пам’ятка архітектури — за¬ 
лишки замку 16 ст. 
ДОБРбМ ИЛ ЬСЬКИЙ ЛІТб- 
ПИС — український літопис кін. 
17 — поч. 18 ст., пам’ятка україн¬ 
ської істор. діалектології. Склав 
священик м. Добромиля (тепер 
Львів, обл.) Семен (Симеон) Ко- 
ростенський. В літописі подано 
стислий виклад подій політ, і гро¬ 
мад. життя України 1648—1700. 
Мова Д. л. близька до нар. укр. 
мови 17 ст. 
Видання: Сборник летописей, отно- 
сящихся к истории Южной и Запад- 
ной Руси, изданньїй Киевской Ко- 
миссией для разбора древних актов. 
К., 1888. 
Літ.: Марченко М. 1. Українська 
історіографія (з давніх часів до сере¬ 
дини XIX ст. ). К., 1959. 
ДОБРОНРАВОВ Борис Георгі¬ 
йович [4(16).IV 1896, Москва — 
27.Х 1949, там же] — російський 
рад. актор, нар. арт. СРСР (з 
1937). З 1915 — в трупі МХАТ. 
Ролі : Альоша («Брати Карамазо- 

ДОБРОНРАВОВ 

М. О. Добролюбов. 

Б. Г. Добронравов. 
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М. М. Доброхотов. 

і 

А гт 
Р44 

Добротності вимірю¬ 
вач: 
1 — калібрувальний ге* 
нератор; 
2 — коливальний кон* 
тур; 
3 — вольтметр. 

Довбальний верстат. 

& 

ви» за Достоєвським), Войницький 
(«Дядя Ваня> Чехова), цар Фе¬ 
дір Іоаннович (однойменна п’єса 
О. К. Толстого), Васька Пепел 
(«На дні» Горького), Мишлаєвсь- 
кий («Дні Турбіних» Булгакова), 
Платон Кречет («Платон Кречет» 
Корнійчука). Знімався в кіно: 
Єфімов («Петербурзька ніч»), Да- 
видов («Піднята цілина»), Шабанов 
(«Аероград» О. Довженка). На¬ 
городжений орденами Леніна й 
Трудового Червоного Прапора. 
ДО Б РОП Гл ЛЯ — місто обласного 
підпорядкування Донецької обл. 
УРСР, райцентр, на р. Бику (бас. 
Дніпра). Залізнична станція. Утво¬ 
рилося 1953 внаслідок об’єднання 
кількох населених пунктів. У міс¬ 
ті — виробниче об’єднання «До- 
бропільвугілля» (9 кам.-вуг. шахт), 
збагачувальна ф-ка; з-ди: залізо¬ 
бетонних виробів і конструкцій, 
шлакоблоковий; комбінати: хлі¬ 
бопродуктів, хлібний, молочний. 
Міжколг. буд. орг-ція, райсільгосп- 
техніка, птахоінкубаторна стан¬ 
ція, комбінат побутового об¬ 
слуговування. 10 заг.-освітніх і 
музична школи, лікарня. Палац 
культури, клуб, 2 кінотеатри, 
5 бібліотек. 
ДОБРОПГЛЬСЬКИЙ РАЙбН — 
у пн.-зх. частині Донец. обл. 
УРСР. Утворений 1935. Пл. 0,9 тис. 
км2. Нас. 24,4 тис. чол. (1978). В 
районі — 62 населені пункти, 
підпорядковані селищній і 9 
сільс. Радам народних депутатів. 
Центр — м. Добропілля. 
Поверхня району рівнинна. По¬ 
клади кам. вугілля (коксівного), 
є кварцити, глини, піски. Річки: 
Бик (бас. Дніпра), Казенний То¬ 
рець (бас. Сіверського Дінця). 
Грунти чорноземні. Лежить у сте¬ 
повій зоні. Осн. пром. і культур, 
центр — місто обл. підпорядку¬ 
вання Добропілля. В районі — 
підприємства харч, і буд. мате¬ 
ріалів пром-сті. Найбільші з них: 
добропільські комбінат хлібопро¬ 
дуктів і з-д залізобетонних виро¬ 
бів; з-д мінеральної води (м. Бі- 
лозерське). Працюють 3 будинки 
побуту. Спеціалізація с. г.— зем¬ 
леробство зернового й тваринницт¬ 
во м’ясо-мол. напрямів. Площа 
с.-г. угідь 1977 становила 83 тис. 
га, в т. ч. орні землі — 67,4 тис. 
га. Гол. культури: озима пшени¬ 
ця, соняшник, кукурудза, картоп¬ 
ля, овочеві. Садівництво. Розви¬ 
нуті скотарство, свинарство, вів¬ 
чарство. У Д. р.— 17 колгоспів, З 
радгоспи, райсільгосптехніка. За¬ 
лізничні станції: Добропілля, Мер- 
цалове. Автошляхів — 325 км, 
у т. ч. з твердим покриттям — 287 
км. У районі — 18 заг.-освітніх 
шкіл, 32 лік. заклади, в т. ч. З лі¬ 
карні. 9 будинків культури, 22 
клуби, кінотеатр, 29 кіноустано¬ 
вок, 27 бібліотек. У Д. р. видаєть¬ 
ся газ «Шлях перемоги» (з 1935). 

В В. Філатов 

4 

Довбачі 
1 — дисковий; 
2 — чашковий; 
3 — втулковий; 
4 — хвостовий. 

ДОБРОСЄРДОВ Дмитро Костян¬ 
тинович (1876, Самара — 1. VIII 
1936, Одеса) — український рад 
хімік. У 1899 закінчив ун-т у Ка¬ 
бані. В 1912—23 — професор не¬ 
органічної хімії політех. ін-ту 
в Києві, з 1923 — професор універ¬ 
ситету в Одесі. Д.— учень Ф. М. 
Флавицького. Працював у галу¬ 
зі кристалогідратів. З 1907 до¬ 

сліджував діелектричну проник¬ 
ність органічних сполук і розчи¬ 
нів. Здобуті Д. дані увійшли в чис¬ 
ленні довідники й покладені в ос¬ 
нову вчення про діелектричну про¬ 
никність рідин. 
добротвГр — селище міського 
типу Кам’янсько-Бузького р-ну 
Львів, обл. УРСР. Розташоване на 
лівому березі Бугу, поблизу за¬ 
лізничної ст. Добротвір. 3,7 тис. 
ж. (1978). Добротвірська ДРЕС, 
з-д «Буддеталь», будинок побуту. 
Заг.-освітня школа, профес.-тех. 
уч-ще; лікарня. Будинок культури, 
б-ка. Виник 1952. 
ДОБРОТВГРСЬКА ДРЕС — по- 
тужна теплова електростанція. 
Розташована біля смт Добротвора 
Кам’янсько-Бузького р-ну Львів, 
обл. Будівництво почато 1951. 
Перший турбогенератор дав струм 
1955, останній — 1964. На ДРЕС 
встановлено два турбогенератори 
потужністю по 25 тис. кВт, один — 
на 50 тис. кВт, три — по 100 тис. 
кВт, два — по 150 тис. кВт. По¬ 
тужність станції 1977 становила 
700 тис. кВт. Виробництво електро¬ 
енергії 1977 зросло проти 1970 на 
13,3%. Д. ДРЕС — сучасне авто¬ 
матизоване підприємство. Всі про¬ 
цеси керування котлами, турбіна¬ 
ми й генераторами автоматизова¬ 
но. Трудомісткі ремонтні роботи 
на електростанції механізовано. 
Д. ДРЕС лініями електропередачі 
зв’язана з пром. центрами зх. 
областей України, а також з со¬ 
ціалістичними країнами через енер¬ 
госистему «Мир». /. і. Бозененков. 
ДОБРОТНОСТІ ВИМІРЮВАЧ, 
куметр — універсальний радіо¬ 
прилад, яким вимірюють доброт¬ 
ність (відношення амплітуди коли¬ 
вань при резонансі до амплітуди 
коливань далеко від нього) коли¬ 
вальних контурів, котушок індук¬ 
тивності й конденсаторів. Ним 
вимірюють і індуктивність, елект¬ 
роємність, омічні втрати в котуш¬ 
ках індуктивності, тангенс кута 
втрат конденсаторів. Дія Д. в. 
(мал.) грунтується на визначенні 
параметрів коливального контура в 
разі настроювання його в резонанс 
з частотою калібрувального гене¬ 
ратора. Д. в. застосовують у радіо¬ 
техніці. 
ДОБРОХ0ТОВ Микола Микола¬ 
йович [14 (26).III 1889, м. Арзамас, 
тепер Горьк. обл.— 15.Х 1963, 
Київ] — український рад. вчений- 
металург, акад. АН УРСР (з 1939), 
засл. діяч науки і техніки УРСР 
(з 1951). Закінчив (1914) Пе- 
терб. гірничий ін-т, працював на 
металургійних з-дах, 1924—35 — в 
Уральському політех., 1935—44 — 
в Дніпроп. металург, ін-ті, з 1944 — 
в Ін-ті чорної металургії АН УРСР 

і Київ, політех. ін-ті. Перший ди¬ 
ректор (1949—52) Ін-ту газу АН 
УРСР. Д.— засновник енерг. тео¬ 
рії пром. печей. Осн. праці — з 
теорії й конструювання газогене¬ 
раторів, термодинаміки й кінетики 
металург, процесів, дослідження 
теплового режиму і конструюван¬ 
ня мартенівських печей тощо. 
Нагороджений орденом Леніна, 2 
орденами Трудового Червоного 
Прапора, медалями. 
Літ.: Кочо В. С., Хан Б. X. Николай 
Николаевич Доброхотов. К., 1959 
ДОБРУДЖА — історична область 
у Європі між нижньою течією р. 
Дунаю й узбережжям Чорного м. 
В давнину її заселяли фракійці, 
з 5 ст. до н. е.— скіфи. В 1 ст. тер. 
Д. захопили римляни. З 3 ст. н. е. 
вона зазнавала нападів готів, 
гуннів та ін. племен. З 6 ст. на тер. 
Д. з’явилися слов’яни. З 7 ст. тер. 
Д.— в складі Першого Болг. цар¬ 
ства, з 11 ст.— Візантії, з кін. 
12 ст.— Другого Болг. царства. 
В 14 ст. тут виникла самостійна 
феод. д-ва. В 20-х рр. 15 ст. Д. 
захопила Османська імперія. Після 
рос.-тур. війни 1877—78 Пд. Д. 
відійшла до Болгарії, Північна — 
до Румунії. За Бухарестським мир¬ 
ним договором 1913 Пд. Д. переда¬ 
но Румунії, 1940 згідно з болг.-рум. 
договором повернуто Болгарії. 
ДОБРДНКА — селище міського 
типу Ріпкинського р-ну Черніг. 
обл. УРСР, за 3 км від залізнич¬ 
ної ст. Горностаївка. 4,8 тис. ж. 
(1978). Засн. в кін. 17 ст. В 1903 
в селі виникла с.-д. орг-ція. У 
червні 1905 відбувся страйк на 
шкірообробних з-дах. Рад. владу 
встановлено в листопаді 1917. В 
селищі — швейна й меблева ф-ки, 
виноконсервний з-д, відділення 
райсільгосптехніки. 2 заг.-осв. шко¬ 
ли, лікарня, санаторій «Полісся». 
Будинок культури, 2 б-ки, істор.- 
краєзнавчий музей. У 1772 в Д. 
перебував О. І. Пугачов, 1907— 
17 тут жив укр. поет В. І. Самій- 
ленко. 
ДОБУВНА ПРОМИСЛбВІСТЬ- 
сукупність галузей, зайнятих ви¬ 
добуванням сировинй й палива з 
надр землі, вод і лісів. Д. п. вклю¬ 
чає видобування залізної руди, 
руд кольорових і рідкісних мета¬ 
лів, нерудних копалин, вугілля, 
нафти, газу, торфу, горючих слан¬ 
ців, заготівлю деревини, мислив¬ 
ство, рибальство, добування морсь¬ 
кого звіра і морепродуктів. 
Продукція Д. п. використовується 
переважно в обробній промисло¬ 
вості. Д. п. в СРСР, у т. ч. в 
УРСР, набула великого розвитку 
за роки Рад. влади. Створено по¬ 
тужну технічну базу галузей та 
виробництв Д. п. Див. Вугільна 
промисловість. Газова промис¬ 
ловість, Залізорудна промисло¬ 
вість, Нафтодобувна промисло¬ 
вість та ін. статті про окремі га¬ 
лузі добувної промисловості. 
ДОВАТОР Лев Михайлович 
[7 (20).II 1903, с. Хотино, тепер 
Бешенковицького р-ну Вітеб. 
обл.— 19.XII 1941, біля с. Палаш- 
кіно Рузького р-ну Моск. обл.]— 
рад. воєначальник, генерал-майор 
(з 1941), Герой Рад. Союзу (1941, 
посмертно). Член Комуністичної 
партії з 1928. В 1939 закінчив 
Військ, академію ім. М. В. Фрун- 



ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА 1939-45 років 
РОЗГРОМ ФАШИСТСЬКИХ АГРЕСОРІВ у ЄВРОПІ та ПІВНІЧНІЙ АФРИЦІ 

Цифрами на карті позначені. 

1 Данія 
2 Нідерланди 
3 Бельгія 
4 Люксембург 
5 Вільне місто Данціг 
6 Швейцарія 
1 Ліхтенштейн 
8 Іспанське Марокко 

Державні кордони дано: СРСР-на 21 червня 
1941 р., капіталістичних краін-на 1 березня 
1938 р.. між Румунією та Болгарією-за дого¬ 
вором від 7 вересня 1940 р. 

МАСШТАБ і;ЗО 000 000 
300 . 0 300 600 гм 
Ь 1 і І І і ■ А. .ч 

Дії сил опору 

Основні райони боротьби сил опору 
в Європі й партизанського руху в 
СРСР 

Л Найбільші антифашистські збройні пов¬ 
стання 

• 1944 Інші великі повстання (із зазначенням 
МТ) 

Цу Підписання акта про беззастережну 
- капітуляцію Німеччини 

ПОШИРЕННЯ ФАШИСТСЬКОЇ АГРЕСІЇ 
в ЄВРОПІ на червень 1941р. 

Кіль 
Плімут 
Полярний 

Держави фашистського блоку (Італія-до 
вересня 1943 р..Румуніядо серпня 1944р.., 
Болгарія й Фінляндія до вересня 1944 р..' 
Угорщина до грудня 1944 р.) 

Держави, окуповані й анексовані Німеч¬ 
чиною та Італією на червень 1941 р. 

Основні військово-морські бази 

Морські шляхи сполучення 

Райони дій німецьких підводних чов¬ 
нів 

Бомбардування промислових і військо¬ 
вих об'єктів Німеччини авіацією союз¬ 
ників у 1943-45 рр. 

Головний театр воєнних дій (радянсько- 
німецький фронт) 

Інші театри воєнних дій: Західно-Євро¬ 
пейський. Балканський. Північно* Афри¬ 
канський 

Рубіж найбільшого просування фашистська 
військ на радянсько-німецькому фронті 

Напрями ударів радянських військ 

Лінія фронту на кінець грудня 1943 р. 

Лінія фронту на кінець грудня 1944 р. 

Положення військ союзників у Північній 
Африці на червень 1941 р. 

військ союзників у Напрями ударів 
1941-43 рр 

Висадка десантів військ союзників у 1942- 
44 рр. 

Напрями ударів військ союзників у 1944- 
45 рр 

Обстріл Лондона та Інших міст Велико¬ 
британії німецькими літаками • снаря¬ 
дами та балістичними ракетами в 1944- 
45 рр. 

Положення радянських і союзних військ 
на кінець війни в Європі 

О 
□ 

ШНімеччина-ІнЩІатор створення фашистського 
блоку 

І "І Італія-один з основних учасників фашистсько- 
•——■ го блоку 

Держави, що*приедналися до Троїстого пак¬ 
ту або уклали з Німеччиною військові угоди 

Держави й території, загарбані агресорами 

Маріонеткові держави Словаччина та Хорватія, 
створені Німеччиною і приєднані до Троїсто¬ 
го пакту 

Територія Франції та II володіння під управлін¬ 
ням профашистського уряду Петена 

Держави, що співробітничали з агресорами 

Фашистський блок, загарбані ним території та 
країни, що з ним співробітничали 

птп 
□ 

Цифрами на карті позначені: 

І п-ів Ханко-оренда 5 Люксембург 
СРСР у Фінляндії в Швейцарія 

* Данціг М,СТ° 7 Ліхтенштейн 
» Нідерланди * Андорра 
4 Бельгія 9 Монако 

10 Сан-Маріно 
Н ГібралтарІ'фжт, 
12 Танжер(Між- 

народна зона) 
12 Іспанське 
Марокко 

710—К 
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417 
зе. З листопада 1941 — командир 
кав. корпусу, що відзначився в 
Московській битві 1941—42. За¬ 
гинув Д. у бою. Нагороджений 
орденами Леніна, Червоного Пра¬ 
пора, Червоної Зірки. Похований 
у Москві. 
ДОВБАЛЬНИЙ ВЕРСТАТ — 
1) Металорізальний верстат з вер¬ 
тикальним зворотно-поступальним 
рухом довбального різця (довбана). 
На Д. в. (мал.) обробляють важко- 
доступні зовн. і внутр. поверхні, а 
також пази і канавки (у т. ч. не- 
наскрізні) будь-якого профілю. 
Застосовують Д. в. в одиничному 
і дрібносерійному вироби. 2) Де¬ 
ревообробний верстат, що його 
різальним інструментом є фрезер¬ 
ні ланцюжки, порожнисті долота 
або плоскі різці. На такому верста¬ 
ті вирізують прямокутні або оваль¬ 
ні пази, довбають отвори тощо. 
ДОВБАННЯ — обробка матеріа¬ 
лів (металів, деревини та ін.) рі¬ 
занням на довбальному верстаті. 
Таким способом створюють канав¬ 
ки, фасонні отвори, пази тощо. 
ДО В Б АЧ — металорізальний 
інструмент у вигляді колеса з 
зубцями; різновид зуборізного 
інструменту. За допомогою Д. 
(мал.) на зубодовбальних верста¬ 
тах (див. Зубообробний верстат) 
нарізують рейки, циліндричні зуб¬ 
часті колеса внутр. і зовн. зачеп¬ 
лення з прямими, косими й шеврон¬ 
ними зубцями тощо. Довбачем наз. 
1 робочу частину довбального вер¬ 
стата. 
ДбВБИШ (з 1925 до 1946 — Марх- 
левськ) — селище міського типу 
Баранівського р-ну Житомир, обл. 
УРСР, за 19 км від залізничної 
ст. Курне. 6,2 тис. ж. (1978). С-ще 
виникло на поч. 19 ст. Рад. владу 
встановлено в січні 1918. Фарфоро¬ 
вий (засн. 1823), цегельний і хліб¬ 
ний з-ди, відділення Баранівського 
з-ду культур.-побутових виробів, 
2 лісництва, відділення райсіль- 
госптехніки. 2 заг.-освітні школи, 
сільс. профес.-тех. уч-ще; лікарня, 
поліклініка. Клуб, кінотеатр, 2 
бібліотеки. 
ДОВБЙЩЕНКО Віктор Семена 
вич [21.Х (З.ХІ) 1910, Харків — 
24.IX 1953, Київ] — український 
рад. режисер, театрознавець, пе¬ 
дагог, засл. арт. УРСР (з 1946). 
У 1934 закінчив Харків, муз.- 
драм. ін-т. Працював режисером 
у театрах Донецька, Харкова, Оде¬ 
си, Вороній ловграда, 1947—52 — 
худож. керівник Київ, театру 
юного глядача. Вистави: «Лісова 
пісня» Лесі Українки, «Украдене 
щастя» Франка, «Загибель ескад¬ 
ри» Корнійчука, «Дванадцять мі¬ 
сяців» Маршака, «Одруження» 
Гоголя, «Мачуха» Бальзака та ін. 
У 1947—53 викладав у Київ, 
ін-ті театр, мистецтва. Упорядник 
посібників «Про мистецтво режи¬ 
сера» (К., 1948), «Про мистецтво 
театру» (К., 1954, у співавт.) та ін. 
ДбВБУШ Олекса Васильович 
(1700, Печеніжин, тепер смт Коло¬ 
мийського р-ну Івано-Фр. обл.— 
24. VIII 1745, Космач, тепер село 
Івано-Фр. обл.) — керівник анти- 
феод. руху селян-опришків у 
ЗО—40-х рр. 18 ст. Н. в сім’ї се- 
лявина-бідняка. Перші відомості 
про боротьбу Д. проти гнобителів 
містяться в документах 1738. За¬ 

гін Д. (налічував до 50 чол.) спо¬ 
чатку діяв на Коломийщині. В 
1738—39 опришки під проводом 
Д. спрямовували удари проти па¬ 
нів і лихварів у Печеніжині, Те¬ 
кучому, Вербіжі, Ясені, Микули- 
чині. Майже в усіх селах опришки 
мали побратимів, які всіляко до¬ 
помагали їм. У 1740 Д. відступив 
у Чорногору і звідти робив походи 
на Галицьке Прикарпаття, Закар¬ 
паття і Буковину. Проти опришків 
вів боротьбу коронний гетьман 
Й. Потоцький. У 1744—45 оприш¬ 
ки здобули Богородчанську форте¬ 
цю, здійснили сміливі рейди під 
Солотвин, Надвірну, Дрогобич, 
Турку, Рогатин та ін. міста. За¬ 
хоплене у орендарів, лихварів, 
купців і сільс. багатіїв майно Д. 
роздавав бідним. Спроби шляхти 
знищити загін Д. сім років не мали 
успіху. Ім’я легендарного героя 
було відоме за межами зх.-укр. 
земель — у Польщі, Молдавії, 
Угорщині, Болгарії. Загинув Д. 
від руки зрадника. Образ нар. 
героя відтворено в л-рі (роман 
«Опришки» В. Гжицького, повість 
«Олекса Довбуш» І. Єрофєєва, 
драм, поема «Олекса Довбуш» Л. 
Первомайського), образотворчому 
мистецтві (гравюра «Довбуш» О. 
Кульчицької та ін.), музиці (ба¬ 
лет «Хустка Довбуша» А. Кос- 
Анатольського), кіно («Олекса Дов¬ 
буш» за сценарієм Л. Дмитерка і 
В. Іванова). В. В. Грабовецький. 

ДОВГА ЛіНІЯ—електрична лі¬ 
нія, в якій довжина провідників 
струму сумірна з довжиною пере¬ 
даваних електромагнітних хвиль, 
а віддаль між провідниками знач¬ 
но менша за довжину хвилі. Д. л. 
розраховують як систему з розпо¬ 
діленими параметрами {індуктив¬ 
ністю, активним опором, електро¬ 
ємністю і електропровідністю 
між проводами), якими визначають 
її осн. характеристики: хвильовий 
опір і коеф. поширення електро- 
магн. хвиль. Розрізняють Д. л. 
однорідні (зі сталими параметрами 
вздовж лінії), неспотворюючі (зі 
збереженням форми передаваного 
сигналу) і узгоджені (в них наван¬ 
таження дорівнює хвильовому 
опору). Д. л. діють у режимах стоя¬ 
чої хвилі (з повним відбиттям енер¬ 
гії від кінця лінії), біжучої хвилі 
(з повним поглинанням енергії 
на кінці лінії) і проміжному. Вхід¬ 
ний опір Д. л. змінюється (залеж¬ 
но від частоти коливань і довжини 
лінії) в широких межах, що дає 
змогу використовувати відрізки 
таких ліній як коливні контури, 
ізолятори, узгоджуючі трансфор¬ 
матори тощо. Поняття «Д. л.» засто¬ 
совують в електро- і радіозв’язку, 
телебаченні, радіолокації і елект¬ 
роенергетиці (див. Лінія електро¬ 
передачі). Л. І. Буслов. 

ДОВГАЛЕВСЬКИИ Валеріан Са- 
велійович Г23.ХІ (5.ХІІ) 1885 — 
14.VII 1934] — радянський держ. 
діяч, дипломат. Член Комуністич¬ 
ної партії з 1908. Учасник революц. 
руху з 1904. За революц. діяльність 
1906 заарештований і 1907 засланий 
на довічне поселення. Після втечі 
1908 емігрував за кордон. Брав ак¬ 
тивну участь у роботі більшовиць¬ 
ких груп і орг-цій у Європі. В 1913 
закінчив ін-т у Тулузі (Франція), 
інженер-електрик. В липні 1917 

повернувся в Росію. Учасник гро¬ 
мадян. війни. В 1919—24 працю¬ 
вав у рад. органах (зокрема в 
Києві 1919—21). В 1924—34 —на 
дипломатичній роботі. Обирався 
членом ЦВК СРСР. Похований у 
Москві біля Кремлівської стіни. 
ДОВГАЯ бВСЬКИЙ Митрофан 
(рр. н. і см. невід.)— український 
письменник. У 1736—о7 викладав 
поетику в Київській академії. 
Автор двох драм і 10 інтермедій. 
Сюжети обох драм — різдвяної 
(«Комическое дЬйствіе», 1736) і 
великодньої («Власнотворній об¬ 
раз челов'Ьколюбія божія», 1737) 
запозичено з містерій і вертепних 
драм. В інтермедіях під реліг. 
оболонкою приховувався життє¬ 
во правдивий зміст. Дійовими осо¬ 
бами інтермедій виступають се- 
ляни-кріпаки, рос. солдат, який 
разом із запорізьким козаком 
воює проти польс. пана. Написав 
курс поетики лат. мовою. 
Літ.: Історія української літератури, 
т. 1. К., 1967. 

ДОВГАЛЬ Олександр Михайло¬ 
вич [14(27).І 1904, ст. Дебальцеве, 
тепер Донец. обл.— 12. III 1961, 
Харків] — український рад. гра¬ 
фік, засл. діяч мист. УРСР (з 
1951). Член КПРС з 1949. В 1929 
закінчив Харків, худож. ін-т, де 
навчався в І. Падалки та О. Ма- 
ренкова. Працював у галузі стан¬ 
кової й книжкової графіки, пла¬ 
ката. Твори: «Полільниця» (1926), 
«Розподіл пайка» (1927); плакати 
«Містери із безробіття мають ди¬ 
віденди» (1931), «Відбудуємо рід¬ 
ний Донбас» (1947) та ін.; серії 
«Соціалістичний Харків» (1936— 
37), «Класики світової культури» 
(1939—60), «Шляхами війни» 
(1942—44); іл. до творів І. Котля¬ 
ревського, П. Тичини, Л. Перво¬ 
майського, І. Кочерги, П. Козланю- 
ка та ін. 
Літ.: Безхутрий М. М. Олександр 
Михайлович Довгаль. К., 1962. 

ДОВГАНИК Ілля Ілліч (1903, с. 
Блищиводи, тепер Нестеровського 
р-ну Львів, обл.— 5.XII 1949) — 
діяч комуністичного руху Зх. 
України, рад. працівник. Член 
КПЗУ з 1928, член ВКП(б) з 1945. 
Н. в сім’ї селянина-бідняка. В 
1926—ЗО був одним з керівників 
молодіжної секції при ЦК масової 
легальної революц. орг-ції <Сель- 
роб>. З весни до осені 1930 — сек¬ 
ретар Львів, сільс. окружкому 
комсомолу; 1936—38 — співробіт¬ 
ник центр, редакції ЦК КПЗУ, 
інструктор ЦК МОДР Зх. Украї¬ 
ни у Львові. В 1939 був депутатом 
Народних Зборів Західної Украї¬ 
ни. З 1939 працював на рад. і госп. 
роботі. Вбитий укр. бурж. націо¬ 
налістами. 
ДОВГАНЬ Володимир Захарович 
(н. 22.VII 1929, м. Сміла Черкас, 
обл.) — український рад. кіноре¬ 
жисер, засл. діяч мист. УРСР 
(з 1967). Член КПРС з 1953. За¬ 
кінчив ВДІК (1959). Поставив 
фільми: на Ялтинській кіносту¬ 
дії—«Випереджаюча вітер» (1959), 
«Грізні ночі» (1961, обидва — ра¬ 
зом з А. Курочкіним); на Київ, 
кіностудії ім. Довженка — «Три 
доби після безсмертя» (1963), «За¬ 
гибель ескадри» (1965), «А тепер 
суди» (1967), «Назвіть ураган 

ДОВГАНЬ 

Л. М. Донатор. 

О. В. Довбуш. 

О. М. Довгаль. 

О. М. Довгаль. Ілюст¬ 
рація до вірша П. Ти¬ 
чини «Арфами, арфа¬ 
ми...». Гравюра на де¬ 
реві. 1938—39. 

27 УРЕ, т. з. 
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ДОВГАСТИЙ 
мозок 

Довгохвоста сипная 

„Марією14* (1970, телевізійний), 
«Сімнадцятий трансатлантичний* 
(1972), «Особисте життя* (1974), 
«Талант* (1978, телевізійний). 
ДОВГАСТИЙ мбзок — най¬ 
більш задній (нижній) відділ голов¬ 
ного мозку; розташований між ва- 
ролієвим мостом і спинним мозком. 
У Д. м. містяться ядра (скупчення 
нервових клітин) язиковоглотково- 
го, блукаючого, під’язикового та 
деяких ін. черепномозкових нер¬ 
вів. Цими нервами Д. м. зв’язаний 
з різними органами і тканинами 
організму, а низхідними і висхід¬ 
ними провідними шляхами — з усі¬ 
ма відділами центр, нервової си¬ 
стеми. В Д. м. розташовані дихаль¬ 
ний і серцево-судинний нервові 
центри. Іл. див. до ст. Головний 
мозок. 
ДбВГЕ — селище міського типу 
Іршавського р-ну Закарп. обл. 
УРСР, на р. Боржаві (бас. Дунаю). 
Залізнична станція. 6,6 тис. ж. 
(1978). Лісозавод, лісництво, ра¬ 
йонний лісгосп, будинок побутово¬ 
го обслуговування. Дві заг.-освіт¬ 
ні школи, філіал Іршавської муз. 
школи, лікарня, санаторій. Бу¬ 
динок культури, 2 клуби, 7 б-к. 
Відоме з 1383. Пам’ятка дерев’я¬ 
ної архітектури — церква (1723). 
дбвгий — острів на Зх. Ягор- 
лицької затоки Чорного м. Входить 
до складу Микол, обл. УРСР. 
Довж. понад 6 км, шир. до 1 км. 
Складається з піщаних відкладів. 
Д. є частиною Чорноморського за¬ 
повідника. 
ДбВГИЙ ПАРЛАМЕНТ — пар¬ 
ламент у роки англійської бур¬ 
жуазної революції 17 століття, 
скликаний З.ХІ 1640 королем Кар- 
лом І Стюартом. Став фактично 
законодавчим органом революції, 
ухвалив ряд антиабсолютистських 
законів. У 1649 Д. п. засудив до 
страти Карла І і проголосив Англію 
республікою. Був розігнаний О. 
Кромвелем 20. IV 1653. 
довговГчність ВЙРОБІВ — 
строк експлуатації виробів (з пе¬ 
рервами на тех. обслуговування і 
ремонт) до настання граничного 
стану, коли вони вже втрачають 
задані властивості; один з основ¬ 
них показників надійності виро¬ 
бів. Граничний стан виробів вста¬ 
новлюють згідно з тех. вимогами, 
враховуючи особливості конструк¬ 
ції виробу, режим експлуатації, 
галузь застосування, вимоги тех¬ 
ніки безпеки тощо. Цей стан зу¬ 
мовлюється тех. (фізичною) не¬ 
можливістю або екон. (моральною) 
недоцільністю дальшої експлуата¬ 
ції виробу. Довговічність неремон- 
товних виробів (напр., освітлю¬ 
вальних ламп, напівпровідникових 
елементів, кріпильних деталей) 
обмежується відмовою (повною або 
частковою втратою експлуатацій¬ 
них властивостей), відпрацьова¬ 
ним встановленим строком експлу¬ 
атації або сумарним наробітком 
(тривалістю функціонування чи 
обсягом виконаної роботи за певний 
проміжок часу), після яких істот¬ 
но зростає інтенсивність подаль¬ 
ших відмов. Довговічність ремон- 
товних виробів (напр., автомобілів, 
холодильників, одягу) обмежу¬ 
ється фіз. або моральним старін¬ 
ням, зношуванням, частими від¬ 
мовами. збільшенням витрат на 

ремонт тощо. Підвищенню Д. в. 
сприяє правильний вибір конструк¬ 
тивних рішень, матеріалів і 
технології виготовлення, додер¬ 
жання норм тех. експлуатації. 
Період експлуатації виробів до 
настання граничного стану вста¬ 
новлюють розрахунками, спец, 
випробуваннями та прогнозами, 
що грунтуються на досвіді проек¬ 
тування й експлуатації виробів 
та на даних обстежування об’єк¬ 
тів методами технічної діагнос¬ 
тики. С. С. Городеиький. 
ДОВГОВІЧНІСТЬ СПОРУД — 
граничний строк експлуатації спо¬ 
руд, протягом якого зберігаються 
їхні гарантовані експлуатац. влас¬ 
тивості. Розрізняють Д. с. моральну 
і фізичну. Моральна Д. с. обмежу¬ 
ється строком, коли споруда вже 
перестає відповідати певним умо¬ 
вам експлуатації. Фізична Д. с. 
визначається тривалістю експлуа¬ 
тації осн. несучих конструкцій: 
несучих стін, фундаментів, еле¬ 
ментів каркаса тощо. Ін. конструк¬ 
тивні елементи, напр. перекриття, 
покрівлі, віконні рами, підлоги, 
можуть бути замінені під час ка¬ 
пітального ремонту споруди. На 
Д. с. впливають нерівномірне де¬ 
формування (осідання) основи при 
зведенні та експлуатації споруди, 
перевантаження осн. несучих еле¬ 
ментів, динамічні навантаження, 
а також інтенсивність періодично¬ 
го впливу навколишнього середови¬ 
ща (вологи, вітру, температури). 
Підвищенню Д. с. сприяє правиль¬ 
ний вибір конструктивних рішень, 
додержання правил експлуатації 
споруд, застосування матеріалів 
зі значними вологостійкістю, мо¬ 
розостійкістю, стійкістю проти 
корозії, біостійкістю тощо, захист 
конструкцій від руйнівних речо¬ 
вин, насамперед вологи (див. Во¬ 
логоізоляція, Гідроізоляція) тощо. 
В СРСР довговічність огороджу- 
вальних конструкцій встановлено 
в 100, 50 і 20 років. Д. с. прогно¬ 
зують, застосовуючи математич¬ 
ну статистику, імовірностей тео¬ 
рію із врахуванням методів ста¬ 
тичного розрахунку, теорії на¬ 
дійності, даних про властивості ма¬ 
теріалів, використаних у конструк¬ 
ціях споруд і основ, тощо. 

, ^ М. С. Метелюк. 
ДОВГОВУХА БҐЛА ПОРбДА 
СВИНЕЙ — порода м’ясо-сально- 
го напряму. Виведена в Німеччині 
в кінці 19 ст. схрещуванням місце¬ 
вої довговухої свині з великою бі¬ 
лою і білою коротковухою. В 
СРСР завезена 1931 і добре аклі¬ 
матизувалась. Тварини міцної кон¬ 
ституції, витривалі, невибагливі 
до кормів. Характерною ознакою 
Д. б. п. с. є великі довгі вуха, що 
звисають на очі. Жива маса кну- 

Свиноматка довговухої білої породи 
свиней. 

рів — 250—300 кг, свиноматок — 
200—250 кг. Плодючість — 10— 
11 поросят в опоросі. На Украї¬ 
ні розводять у Чернігів., Київ., 
Львів., Івано-Фр. областях. Д. б. 
п. с.— одна з кращих порід для 
пром. схрещування з свиноматка¬ 
ми великої білої і миргородської 
порід. 
ДОВГОЛІТТЯ — тривале життя 
людини — понад 90 років. В ос¬ 
нові Д. лежать біологічні (гене¬ 
тична програма) і соціальні (со¬ 
ціальне середовище, спосіб жит¬ 
тя) фактори. Для довгожителів 
характерні міцний життєвий сте¬ 
реотип, помірність у всіх життєвих 
проявах, відмова від шкідливих 
звичок, налагоджене благополучне 
довге сімейне життя. За даними 
Всесоюзного перепису населення в 
1970 в СРСР налічувалося 297,1 
тис. осіб віком 90 і більше років 
(19,3 тис. з них мають понад 100 
років). Серед довгожителів пере¬ 
важають люди, що живуть у сільс. 
місцевості. Рекорд довголіття в 
СРСР на 70-і рр. належав жителю 
Азербайджанської РСР Ширале 
Муслімову, що дожив до 168 ро¬ 
ків. 
Літ.: Геронтология и гериатрия. 1972. 
Долгожители. К., 1973. 

Д. Ф Чеботарьов 

ДОВГОНОСИКОВІ, свинки (Сиг 
сиііопісіае) — родина комах ряду 
жуків. Довж. тіла 1,5—25 мм, пе¬ 
редня частина голови видовжена 
в головотрубку (хоботок), на вер¬ 
хівці якого містяться ротові орга¬ 
ни гризучого типу, вусики ко¬ 
лінчасті, булавовидні. Надкрила 
закривають черевце, у більшості 
родів вони вільно прикривають 
крила; в багатьох видів крила 
редуковані. Забарвлення переваж¬ 
но темне, часто строкате, іноді 
яскраве. 
Личинки білясті, безногі, с-подібно 
зігнуті. Личинки й жуки—рослино¬ 
їдні організми, яким властивий ви 
сокий ступінь кормової спеці а лі за- 
ції(живляться лише рослинами з пе¬ 
вної родини). Жуки живляться тка¬ 
нинами надземних органів рослин, 
личинки — корінням, бульбочка¬ 
ми (на бобових рослинах), підзем¬ 
ними частинами стебла, вмістом на¬ 
сіння та ін. Відомо бл. 50 тис. ви¬ 
дів Д.,поширених на всіх континен¬ 
тах. В СРСР—бл. 5тис., у т. ч. на 
території УРСР — понад 2000 ви¬ 
дів, з них найбільшої шкоди зав¬ 
дають: у районах бурякосіяння — 
бурякові довгоносики, у виноград¬ 
никах — плосконоси, на посівах 
бобових культур — бульбочкові 
довгоносики, конюшині — коню¬ 
шинні довгоносикиу люцерні — лю¬ 
цернові довгоносики, садовим 
культурам — брунькоїд сірий, 
квіткогриз яблуневий; у зерносхо¬ 
вищах шкодять комірні довгоно¬ 
сики. Заходи боротьби. 
Хімічні (обприскування, застосу¬ 
вання гранульованих інсектици¬ 
дів), біологічні та агротехнічні 
(знищення бур’янів, обробіток 
грунту, збереження корисних ко¬ 
мах). О. Й Потруха. 
ДОВГОРУКІВСЬКА ЯЙЛА - 
хвилясте плато в Крим. обл. УРСР, 

сх. частині Головного пасма 
римських гір. Пересічна вис. 

1000 м. Складається з вапняків, 
поширений карст. На зх. схилах — 
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Червона печера. У сх. частині Д. я. 
— пам’ятки природи — тисовий 
гай і лісовий масив у долині р. 
Бурульчі. Район туризму. 
ДОВГОСТРОКОВИЙ КРЕДЙТ 
— кредит, що його надають на 
тривалі строки (більш як на рік); 
обслуговує головним чи юм роз¬ 
ширене відтворення основного ка¬ 
піталу (за капіталізму) й основних 
фондів (за соціалізму). В капіта¬ 
лістичних країнах — одна з форм 
руху позичкового капіталу. В пе¬ 
ріод імперіалізму — одна з форм 
зрощування монополістично-пром. 
та банк, капіталу і створення фі¬ 
нансового капіталу. Д. к. широ¬ 
ко застосовують і в сфері між- 
нар. екон. відносин (див. Міжна¬ 
родний кредит). 
У соціалістичних країнах Д. к. 
охоплює державне кредитуван¬ 
ня капітальних витрат у різних 
галузях нар. г-ва, індивідуального 
й кооп. житл. будівництва й на¬ 
дання кредитів іноз. д-вам. В 
СРСР кредитування капітальних 
витрат здійснюють на основі кре¬ 
дитних планів Державний банк 
СРСР і Будбанк СРСР. Д. к. має 
цільовий, строковий і поворотний 
характер. Його надають підпри¬ 
ємствам і госп. орг-ціям на впро¬ 
вадження нової техніки, тех. удо¬ 
сконалення й організацію вироби., 
на розширення вироби, товарів нар. 
споживання. Д. к. надають стро¬ 
ком до 6 років, якщо буде забезпе¬ 
чено окупність витрат у межах 
цього строку. Колгоспи одержують 
Д. к. на строк до 20 років на бу¬ 
дівництво, обладнання й механі¬ 
зацію тваринницьких ферм та 
ін. виробничих приміщень, на 
витрати для придбання с.-г. тех¬ 
ніки тощо. У формі Д. к. д-ва на¬ 
дає значну допомогу населенню в 
індивідуальному й кооп.-житл. бу¬ 
дівництві. За користування Д. к. 
сплачують відповідний процент. 
ДОВГОТА — одна з координат, 
що визначають положення точки 
на сферичній поверхні. Г еогра- 
ф і ч н а Д. (див. Координати гео¬ 
графічні) вимірюється кутом між 
нульовим (грінвіцьким) меридіа¬ 
ном і меридіаном, який прохо¬ 
дить через визначувану точку, і 
відлічується по паралелях в оби¬ 
два боки від нульового меридіана 
(зх. і сх. довгота) від 0 до 180°. 
На поверхні ін. небесних тіл за¬ 
стосовують геліографічну (для Сон¬ 
ця), селенографічну (для Місяця), 
ареографічну (для Марса) та інші 
Д.,які відраховують від деякого 
умовного меридіана. Для визна¬ 
чення положення світил на небес¬ 
ній сфері застосовують екліптич¬ 
ну й галактичну Д. Екліптич¬ 
ну Д. вимірюють кутом у площи¬ 
ні екліптики від точки весняного 
рівнодення до круга широт, що про¬ 
ходить через дане світило. Г а- 
лактичнуД. вимірюють кутом 
у площині галактичного екватора 
від точки його перетину з небесним 
екватором до круга галактичних 
широт, що проходить через дане 
світило. Див. також Координати 
небесні. |Я. Ю Гордон.\ 

ДОВГОХВОСТА СИНЙЦЯ (Ае£І- 
іЬаІоз саисіаіиз) — птах родини 
товстодзьобих синиць. Заг. довж. 
170 мм, у т. ч. довж. хвоста — до 

105 мм. Забарвлення чорно-біле 
з рожевим. Поширена в Європі й 
Азії (крім Крайньої Пн.), в УРСР 
— на Поліссі, в Карпатах, Лісосте¬ 
пу — осілий птах, в ін. районах — 
мандрівний. Селиться переважно 
в листяних лісах. Гніздиться на 
дереві; гніздо закрите, кулясте 
або видовжене. Кладка з 8—14 
яєць у квітні — травні. Живиться 
гол. чин. комахами — шкідниками 
лісу. 
ДОВЕДЕННЯ , доказ — визна¬ 
чення істинності твердження шля¬ 
хом встановлення його необхід¬ 
ного зв’язку з іншими тверджен¬ 
нями, прийнятими за істинні. 
Доведення полягає у висуненні те¬ 
зи (положення, що доводиться), 
всіх інших можливих гіпотез і 
підшукуванні аргументів — істин¬ 
них тверджень, що впливають на 
ймовірність гіпотез. Д. закінчене, 
якщо жодна гіпотеза, крім тези, 
неможлива. Д. буває пряме, якщо 
істинність тези безпосередньо ви¬ 
пливає з аргументів, і непряме, 
якщо доводиться хибність альтер¬ 
нативних (див. Альтернатива) 
гіпотез. Поняття Д. для кожної 
теорії вказує на способи, якими 
аргументи пов’язуються з гіпоте¬ 
зами, й залежить від характеру 
знань, підсумованих у теорії. 
Встановлювані формальною логі¬ 
кою правила Д. загальнозначимі 
лише в тому розумінні, що пору¬ 
шення їх неприпустиме. Д. є суто 
формально-логічним, якщо теза 
доводиться тільки засобами фор¬ 
мальної логіки. Таке Д. вимагає 
формулювання тез формалізова¬ 
ною мовою логіки у вигляді пра¬ 
вильно побудованих формул (п. 
п. ф.). Тоді при аксіоматичній по¬ 
будові Д. називається конечна по¬ 
слідовність, що складається з од¬ 
нієї або більше п. п. ф., якщо кож¬ 
на п. п. ф. в послідовності є або 
аксіомою, або безпосередньо ви¬ 
водиться за одним з правил виво¬ 
ду з попередніх п. п. ф. послідов¬ 
ностей. Д. пов’язане з практикою, 
яка визначає не тільки істинність 
аргументи, а й передумови його 
застосування й використання в роз¬ 
витку наук, знань. М. В. Попович. 

ДОВЕДЕНЬ ТЕОРІЯ , метамате- 
матика — розділ математики, об’¬ 
єктом якого є вивчення формаль¬ 
них систем. Запровадив її нім. 
вчений Д. Гільберт у межах за¬ 
пропонованої ним програми обгрун¬ 
тування математики через доведен¬ 
ня її несуперечливості. Згідно 
з цією програмою, кожна матем. 
теорія, несуперечливість якої до¬ 
водиться методами Д. т., повинна 
бути строго формалізованою, тоб¬ 
то такою, що повністю виключає 
розгляд змісту будь-яких твер¬ 
джень цієї теорії. Результат такої 
формалізації наз. формальною си¬ 
стемою. Одержану формальну си¬ 
стему вивчають логічними й матем. 
методами. Д. т. включає в себе 
як опис (означення) формальних 
систем, так і дослідження їхніх 
властивостей (з’ясування несупе¬ 
речливості, повноти й незалежнос¬ 
ті їхніх аксіом тощо) неформаль¬ 
ними методами. Конкретна фор¬ 
мальна система наз. предметною 
теорією, а всі засоби її вивчення в 
рамках Д. т.— її метатеорією. 
Для метатеорії предметна теорія 

є просто системою знаків, що не 
мають ніякого змісту, над ними 
виконуються певні мех. маніпу¬ 
ляції, схожі на ходи при грі в ша¬ 
хи чи доміно. В метатеорії засто¬ 
совують тільки фінітні (скінчен¬ 
ні) методи. Границі можливостей 
Д. т. показують теореми австр. ма¬ 
тематика К. Геделя (н. 1906); вони 
стверджують, що вже у формаль¬ 
ній арифметиці натуральних чи¬ 
сел (а отже, й у всякій формаль¬ 
ній системі, що містить у собі ариф¬ 
метику) є твердження, яке не мож¬ 
на ні довести, ні спростувати; 
більше того, таким є твердження 
про несуперечливість самої ариф¬ 
метики. Доведення цих теорем 
послужило стимулом для пошуку 
сильніших за фінітні конструк¬ 
тивних методів доведення (напр., 
метод трансфінітної індукції). Ме¬ 
тоди Д. т. широко застосовують в 
основах математики; було дове¬ 
дено, напр., незалежність аксіо¬ 
ми вибору й континуум-гіпотези 
від решти аксіом множин теорії. 
Літ.: Новиков П. С. Злементьі мате- 
матической логики. М., 1973; Такеу- 
ти Г. Теория доказательств. Пер. с 
англ. М.. 1978. М. І. Кратко. 
ДОВЖЕНКА О. П. МУЗЕЙ — 
літературно-меморіальний музей 
у Сосниці (тепер райцентр Черніг. 
обл.), філіал Черніг. істор. музею; 
зібрання документів, фотоматеріа¬ 
лів про життя й творчу діяльність 
українського рад. кінорежисера й 
письменника О. Довженка, ви¬ 
дань його творів, особистих речей 
тощо. Відкрито 1960 в хаті, де 
народився і провів дитячі роки О. 
Довженко. На подвір’ї музею вста¬ 
новлено пам’ятник О. П. Довжен¬ 
ку (автори Л. Козуб, П. Орлов). 
ДОВЖЕНКО Валеріан Данило¬ 
вич [н. 14(27).IX 1905, Ростов-на- 
Дону] — український рад. музи¬ 
кознавець і композитор, доктор 
мистецтвознавства (з 1969), про¬ 
фесор (з 1972). Член КПРС з 
1944. В 1931 закінчив Харків, 
муз.-драм. ін-т. Працює в галузі 
історії укр. музики. Автор творів 
для фортепіано, скрипки, віолон¬ 
челі, романсів і хорів. 
Те.: В. С. Косенко. К., 1951; П. 1. 
Ніщинський. К., 1955; Нариси з історії 
української радянської музики, ч. 
1-2. К., 1957-67. 
ДОВЖЕНКО Ганна Денисівна 
(н. 12.VIII 1928, с. Жовтневе, те¬ 
пер Прилуцького р-ну Черніг. 
обл.) — новатор с.-г. виробництва, 
Герой Соціалістичної Праці (1958). 
Закінчила Майнівський с.-г. тех¬ 
нікум. Працює дояркою в колгоспі 
«10-річчя Жовтня > Прилуцького 
р-ну. Майстер високих надоїв 
молока. В 1977 надоїла від кожної 
закріпленої за нею корови по 
8145 кг молока. Депутат Верхов¬ 
ної Ради СРСР 5—10-го скликань. 
Нагороджена 3 орденами Леніна, 
орденами Жовтневої Революції 
й Трудового Червоного Прапора, 
медалями. Д. А. Барчук. 

ДОВЖЕНКО Григорій Овксентійо- 
вич [н. 10 (22). ІУ 1899, с. Пол¬ 
тавка, тепер смт Баштанка Баш- 
танського р-ну Миколаївської обл.] 
—укр. рад. живописець-монумен- 
таліст. Член КПРС з 1945. В 
1928 закінчив Одеський художній 
ін-т. Виконав численні рельєфи, 
розписи, мозаїки для архітектур¬ 
них споруд в Одесі, Новій Кахов- 

ДОВЖЕНКО 

Г. Д. Довженко. 

27' 
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ДОВЖЕНКО 

О. П. Довженко. 

щур* 

Пам’ятник О. П. Дов¬ 
женкові на території 
Київської кіностудії 
художніх фільмів іме¬ 
ні О. П. Довженка. 
Автори Л. В. Козуб і 
П. Д. Орлов. 1964. 

ці, Донецьку, Чернігові. Автор 
станкових картин. 
ДОВЖЕНКО Олександр Петро¬ 
вич [29.VIII (10.ІХ) 1894, с. Сос- 
ниця, тепер райцентр Черніг. 
обл.— 25.XI 1956, Москва] — ук¬ 
раїнський рад. кінорежисер і пись¬ 
менник, засл. діяч мист. УРСР (з 
1939), нар. арт. РРФСР (з 1950). 
Закінчив Глухівський учительсь¬ 
кий ін-т (1914), навчався в Київ, 
комерційному ін-ті та Академії 
мистецтв. З перших днів Рад. вла¬ 
ди працював у Київ, губвідділі 
наросвіти й мист., був комісаром 
драм, театру ім. Т. Г. Шевченка. 
В 1921—22 — на дипломатичній 
роботі у Варшаві й Берліні. В 
1922—23 навчався живопису в бер¬ 
лінському приват. худож. уч-щі 
у професора Е. Геккеля. В 1923— 
26 — художник-ілюстратор газ. 
<Вісті ВУЦВК> в Харкові. З 
1926 — на Одес. кінофабриці. 
Перші роботи — короткометраж¬ 
ні кінокомедії «Вася-реформатор» 
і «Ягідка кохання». В 1927 поста¬ 
вив фільм «Сумка дипкур’єра»-, 
в якому знявся в ролі кочегара. 
Вперше своєрідність обдарування 
Д.-режисера розкрилась у фільмі 
«Звенигора» (1928) — епопеї про 
долю укр. народу, його шляхи до 
революції. В кінострічці «Арсе¬ 
нал»- (1929) Д. прославив героїч¬ 
ний робітн. клас, затаврував во¬ 
рогів революції й дав політично 
загострену картину історичних 
подій. Світову славу Д. приніс 
фільм «Земля»- (Київ, 1930), в 
якому філософськи узагальнююче 
відображено боротьбу за перемогу 
соціалістичного ладу в укр. селі, 
поетично оспівано природу. «Зем¬ 
лю»- визнано одним з 12 найкращих 
фільмів усіх часів і народів. У 
фільмі «Іван» (1932) Д., творчо ви¬ 
користавши звук, відтворив будів¬ 
ництво Дніпрельстану, показав 
формування свідомості людини со¬ 
ціалістичного суспільства. В 1935 
на «Мосфільмі» поставив карти¬ 
ну «Аероград» — про соціалістич¬ 
ні перетворення на Далекому 
Сході. Етапною в творчості Д. 
стала героїчна епопея «Щорс» 
(1939), у якій відображено бороть¬ 
бу укр. народу за Рад. владу про¬ 
ти петлюрівських і нім.-кайзерів¬ 
ських військ. Д. мав намір екрані¬ 
зувати «Тараса Бульбу» М. Го¬ 
голя: 1940 написав сценарій філь¬ 
му. Широке визнання здобули до¬ 
кументально-публіцистичні фільми 
Д. (разом із Ю. Солнцевою): «Виз¬ 
волення» (1940) і, особливо, «Бит¬ 
ва за нашу Радянську Україну» 
(1943) й «Перемога на Правобе¬ 
режній Україні» (1945). В 1948 
на студії «Мосфільм» Д. поста¬ 
вив фільм «Мічурін» (кольо¬ 
ровий). У роки Великої Вітчизн. 
війни почав працювати в жан¬ 
рі худож. прози й публіцисти¬ 
ки (оповідання «Мати», «Перед 
боєм», «Відступник», «На колючо¬ 
му дроті», «Воля до життя», «Пе¬ 
ремога»). В післявоєнний час на¬ 
писав п’єси «Життя в цвіту» (1955) 
й «Потомки запорожців» (1957), 
автобіографічну повість «Зачаро¬ 
вана Десна» (1957), кіноповісті 
«Повість полум’яних літ» (пост. 
Ю. Солнцевою, 1961), «Антаркти¬ 
да», сценарій «Прощай, Америко!». 
Останній твір Д.— кіноповість 

«Поема про море» (1956; в 1958 
створено однойменний фільм, реж. 
Ю. Солнцева) — про будівників 
Каховської ГЕС, про комуністич¬ 
не ставлення до праці. 
Д. відомий і як художник. У кари¬ 
катурах та ілюстраціях до сатирич¬ 
них творів гостро висміював бурж. 
політиканів. Він є автором друж¬ 
ніх шаржів на укр. рад. письмен¬ 
ників, кількох автопортретів й 
портретів Г. Петровського, В. Бла¬ 
китного та ін. Викладав у ВДІКу 
(1949—51; з 1955 — професор). 
Широта світобачення, масштаб¬ 
ність проблем, самобутність дра¬ 
матургічної й режисерської мане¬ 
ри, поетичність, емоційність, ство¬ 
рення власної акторської школи — 
ці риси творчості Д. поставили його 
в ряд найвидатніших митців рад. 
і світового кіно. Ім’ям Д. названо 
Київ. студію худож. фільмів 
(1957). У 1971 Радою Міністрів 
СРСР встановлено медаль Д. за 
краще втілення героїко-патріотич- 
ної теми в кіномистецтві. В Сос- 
ниці створено Довженка О. П. 
музей. У 1957 на Київ, студії ху¬ 
дож. фільмів, де 1936—41 працю¬ 
вав режисер, засн. Музей кіносту¬ 
дії худож. фільмів ім. О. П. Дов¬ 
женка (експозицію відкрито 1962), 
в якому зберігаються матеріали, 
пов’язані з творчістю митця (руко¬ 
писи, фотографії, особисті речі то¬ 
що). На території студії встановле¬ 
но пам’ятник Д. (1964, автори — Л. 
Козуб і П. Орлов). Нагороджений 
орденами Леніна, Червоного Пра¬ 
пора, ін. орденами, медалями. 
Держ. премія СРСР, 1941, 1949. 
Ленінська премія, 1959 (посмерт¬ 
но). Іл. див. між с. 448—449. 
Ге.: Твори, т. 1—5. К., 1964-66; Про 
красу. К., 1968; Бачити завжди зорі. 
К., 1979; Рос. перекл.— Собра- 
ние сочинений, т. 1—4. М., 1966—69; 
Земля [Книга-фильм]. М., 1966; Ар¬ 
сенал [ Книга-фильм]. М., 1977. 
Літ.: Бажан М. П. О. Довженко. К., 
1930; Юренев Р. Александр Довженко. 
М., 1959; Плачинда С. П. Олександр 
Довженко. К., 1964; Барабаш Ю. Дов¬ 
женко. М., 1968; Золотоверхова І. І., 
Коновалов Г. Л. Довженко-художник. 
К., 1968; Полум’яне життя. Спогади 
про Олександра Довженка. К., 1973 
Куценко М. В. Сторінки з життя і 
творчості О. П. Довженка. К., 1975; 
Корнієнко І. С. Олександр Довженко. 
К., 1978. О. К. Бабишкін. 

ДОВЖЕНбК Василь Йосипович 
[11(24). IV 1909, с. Крапивна, тепер 
Стародубського р-ну Брян. обл. 
—16.XII 1976, Київ]—український 
рад. історик, доктор історичних 
наук (з 1962), професор (з 1967). 
В 1934 закінчив музейний відділ 
Київ, худож. ін-ту. З 1938 працю¬ 
вав в Ін-ті археології АН УРСР, 
з 1954 — зав. відділом слов’яно- 
руської археології цього ін-ту. 
Автор праць про г-во й соціально- 
економіч. розвиток сх.-слов. пле¬ 
мен і Київ. Русі, про формування 
давньорус. народності, про військ, 
справу в Київ. Русі. Нагороджений 
орденом «Знак Пошани», медаля¬ 
ми. Держ. премія УРСР, 1977. 
ДОВЖИНА — 1) Д. відрізка пря¬ 
мої — віддаль між його кінцями. 
Щоб визначити Д. відрізка прямої, 
потрібно порівняти його з ін. від¬ 
різком, прийнятим за одиницю 
вимірювання. 2) Д. ламаної — 
сума довжин її ланок. 3) Д. ду¬ 
ги кривої — границя, до якої 

прямує периметр ламаної лінії, 
вписаної в цю дугу, якщо число 
ланок ламаної неоомежено збіль¬ 
шується й Д. кожної ланки прямує 
до нуля (мал.). Для неперервних 
кривих ця границя (скінченна або 
нескінченна) існує завжди; коли 
вона скінченна, то відповідна кри¬ 
ва наз. спрямною. Якщо рів¬ 
няння плоскої кривої записане в 
прямокутних координатах: у = 
= і (*), де а ^ х ^ Ь, і якщо по¬ 
хідна функції і* (х) — неперерв¬ 
на, то Д. дуги кривої можна об¬ 
числити за формулою $ = 

У1 4- у'г сіх. В параметрич- 

а 
ній формі Д. дуги криво! х = 
= х (О, У = У (О, де а ^ ґ ** Ь, 
записується так: 

ь 

* = | у \хЧїу + Ту' (ор <и 
а 

Літ.: Тесленко 1. Ф. Елементарна ма* 
тематика. Геометрія. К., 1973; Шкіль 
М. І. Математичний аналіз, ч. 1. К., 
1978. І. ф. Тесленко. 

ДОВЖИНА вГльного ПРОБІ¬ 
ГУ, / — середній шлях, який про¬ 
ходить частинка (молекула, атом, 
електрон тощо) між двома послі¬ 
довними зіткненнями з іншими 
частинками. В кінетичній теорії 
газів І = 1/]^2 тссРп, де п — кіль¬ 
кість молекул в одиниці об’єму 
газу, сі — ефективний діаметр мо¬ 
лекули. Концентрація молекул п 
залежить від тиску р і абс. т-ри 
Т газу : п = р/кТ, де к — Больц- 
мана стала. За нормальних умов 
Д. в. п. молекул газу — бл. 10“7 м. 
Для частинок, що підлягають за¬ 
конам квантової механіки, понят¬ 
тя Д. в. п. застосовують, коли їх 
можна розглядати як молекули 
газу (напр., електрони провіднос¬ 
ті в твердому тілі, нейтрони в сла- 
бопоглинаючому середовищі то¬ 
що). Розрахунок Д. в. п. при 
цьому буде складнішим. 
ДОВЖИНА ХВЙЛІ — віддаль 
між двома найближчими точками 
хвилі, що перебувають в одна¬ 
ковій фазі коливання. Д. х. X по¬ 
в’язана зі швидкістю поширення 
хвилі V й періодом коливання Т 
співвідношенням X = V ■ Т. 
ДОВІД — те саме, що й аргумент. 
ДОВІДКОВО - ІНФОРМАЦІЙ¬ 
НИМ ФОНД — упорядковане зі¬ 
брання науково-технічних доку¬ 
ментів і (або) їхніх макро- й мікро- 
копій із загальними змістовими 
(неформальними) ознаками. При¬ 
значений для збирання, обробки і 
зберігання інформації, а також 
задоволення інформаційних по¬ 
треб. Оснащений пошуковим апа¬ 
ратом для знаходження докумен¬ 
тів за предметними, тематичними 
та ін. ознаками. Д.-і. ф. розрізня¬ 
ють за сферами використання (га¬ 
лузь нар. г-ва, республіка або 
область, організація, підприємст¬ 
во), тематикою, цільовим призна¬ 
ченням тощо. В СРСР Д.-і. ф. є 
обов’язковою складовою частиною 
загально держ. системи наук, і 
тех. інформації і створюються в 
усіх ланках цієї системи. 
Літ.: Шестова И. Г. Справочно-инфор- 
мационньш фонд. М., 1968. 

А. І. Чорний. 
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ДОВІЛЬНЕ Й МИМОВІЛЬНЕ — 
в психології поняття, якими позна¬ 
чаються свідомі й неусвідомлені 
дії людини. Довільні дії, як ціле¬ 
спрямовані й підпорядковані сві¬ 
домо наміченій меті, контролюють¬ 
ся людиною в процесі виконання 
їх. Фізіол. основою цих дій є 
умовнорефлекторна діяльність 
мозку. Мимовільні дії в процесі 
здійснення їх не усвідомлюються й 
виконуються автоматично. Це на¬ 
самперед безумовнорефлекторні 
(вроджені, інстинктивні), а також 
узвичаєні, машинальні умовно¬ 
рефлекторні рухи і дії. Отже до¬ 
вільні дії, автоматизуючись, мо¬ 
жуть відбуватися мимовільно, а 
мимовільні, усвідомлюючись, ви¬ 
конуються довільно. 
ДОВІРЕНА ОС (З Б А — в СРСР 
особа, виділена в період виборчої 
кампанії для ознайомлення вибор¬ 
ців з кандидатом у депутати від¬ 
повідної Ради народних депута¬ 
тів. Д. о. висувається на тих 
самих зборах, на яких висува¬ 
ється кандидат у депутати, й за¬ 
тверджується відповідною окруж¬ 
ною передвиборчою нарадою. 
Діяльність Д. о. є однією з форм 
виборчої агітації. 
ДОВІРЕНІСТЬ — письмове пов¬ 
новаження, що його видає одна 
особа (довіритель) іншій для пред¬ 
ставництва перед третіми особа¬ 
ми. Довіритель (громадянин або 
юридична особа) видає Д. в ме¬ 
жах своєї правоздатності, від сво¬ 
го імені на вчинення за його ра¬ 
хунок юрид. дій (див. Доручення 
договір) — ведення суд. і арбіт¬ 
ражних справ, одержання заробіт¬ 
ної плати тощо. Правила щодо Д. 
встановлено законом (в УРСР — 
ст. 64-70 ЦивК УРСР). Грома¬ 
дянами, яким видають Д., можуть 
бути лише дієздатні (див. Діє¬ 
здатність) особи. Д. юрид. особі 
може бути видана тільки на укла¬ 
дення угод, що не суперечать ста¬ 
тутові орг-ції або заг. положенню 
про орг-ції даного роду. В ряді 
випадків Д. потребує нотаріаль¬ 
ної форми посвідчення (напр., 
на право розпоряджатися розра¬ 
хунковими рахунками в установах 
Держбанку СРСР). Строк дії Д., 
як правило, не може перевищува¬ 
ти 3-х років; якщо не зазначено 
строку, то Д. дійсна протягом ро¬ 
ку з дня видачі. Д., в якій не за¬ 
значено дату її складення, не¬ 
дійсна. 
ДОВНАР-ЗАГКЗЛЬСЬКИЙ Все¬ 
волод Митрофанович [8 (20).III 
1898, Київ — 21.IX 1919, Гомель]— 
учасник боротьби за владу Рад на 
Україні. Член Комуністичної 
партії з 1915. Син М. В. Довнар- 
Запольського. В березні 1917 об¬ 
раний членом Київ, к-ту РСДРП. 
Керував створенням загонів Черво¬ 
ної гвардії. З травня 1917 працював 
у військ, орг-ції Київ, більшовиць¬ 
кого к-ту. Під час підготовки Київ¬ 
ського жовтневого збройного пов¬ 
стання 1917 — член Військ.-рево- 
люц. к-ту. В дні Київського січне¬ 
вого збройного повстання 1918 
керував загонами робітників Шу- 
лявки (район міста). В лютому 
1918 очолював 1-й Київ, комуніс¬ 
тичний загін. Після визволення 
Рад. України брав участь у від¬ 
новленні Рад. влади в Києві й 

Київ. губ. З травня 1919 — сек¬ 
ретар Київ, губернського к-ту 
КП(б)У, з серпня 1919 працював у 
Зафронтовому бюро ЦК КП(б) 
України. Помер від тифу. 
ДОВНАР-ЗАПбЛЬСЬКИЙ Ми- 
трофан Вікторович [2 (14).VI 1867, 
м. Рєчиця, тепер Гом. обл.— 
1934] — російський історик лібе- 
рально-бурж. напряму, фолькло¬ 
рист, етнограф. У 1894 закінчив 
Київ, ун-т, з 1902 — професор 
цього ун-ту. Після 1917 працював 
переважно в Білорусії. В деяких 
своїх працях захищав антинаук. 
теорію єдиного потоку (про без¬ 
класовість розвитку білорус, на¬ 
роду). Крім вивчення і публіка¬ 
ції документів з історії Лит. д-ви, 
видав праці з історії декабрист¬ 
ського руху, історії г-ва Рос. д-ви 
16—17 ст. З ініціативи й за участю 
Д.-З. почалося видання багатотом¬ 
ної «Російської історії в нарисах і 
статтях» (т. 1—3, 1909—12). В 
1926—28 видав кілька праць з 
історії нар. г-ва Білорусії. Праці 
Д.-З. зберігають цінність зав¬ 
дяки фактичному матеріалові й 
широкому використанню джерел. 
ДОВОДКА — 1) Викінчувальна 
операція обробки металів різан¬ 
ням, яка полягає в зніманні тонко¬ 
го шару металу з оброблюваної по¬ 
верхні вручну або на доводочних 
верстатах. 2) Усунення дефек¬ 
тів і поліпшення дії й технології 
виготовлення нової машини перед 
запуском її в серійне або масове 
виробництво. 3) Викінчувальна ста¬ 
дія збагачування корисних копа¬ 
лин, в результаті якої одержують 
кондиційний концентрат. 4) Пері¬ 
од мартенівської плавки від почат¬ 
ку кипіння до розкислювання мета¬ 
лу, протягом якого склад металу 
доводять до заданих величин. 
ДОВ0ДОЧНИИ ВЕРСТАТ, при¬ 
тиральний верстат—спец, металорі¬ 
зальний верстат з інструментами- 
притирами, вкритими абразивними 
порошками або пастами. Розрізня¬ 
ють Д. в. (мал.) універсальні й 
спеціалізовані. Д. в. використову¬ 
ють для доводки поверхні виробів 
високого класу точності: вимірю¬ 
вальних інструментів, підшипни¬ 
ків, шийок колінчастих і кулачків 
розподільних валів, зубчастих ко¬ 
ліс тощо. 
ДбГМА, догмат [грец. ббуца (66у- 
цатоб) — думка, вчення; постано¬ 
ва, рішення] — 1) У стародавній 
і середньовічній філософії — ос¬ 
новне положення того чи іншого 
вчення, яке приймалося без дока¬ 
зів. У релігії — положення, що 
видаються за «богом дані істини» 
(див. Догмати релігійні). 2) По¬ 
няття, ідеї, вчення, які вважають¬ 
ся істинними за будь-яких умов. 
Догматичне мислення вороже наук, 
знанню (див. Догматизм). 
ДбГМА СМГТА — положення анг¬ 
лійського економіста 18 ст. А. Смі- 
та, за яким вартість суспільного 
продукту дорівнює сумі доходів — 
заробітній платі, прибуткові і 
ренті (тобто V + т, де V — 
змінний капітал, т — прибуток), 
а постійний капітал (с) — не вра¬ 
ховується. 
Ігнорування постійного капіталу 
як елемента вартості не давало 
Смітові можливості зробити ана¬ 
ліз простого й розширеного від¬ 

творення. Помилка Сміта поляга¬ 
ла в ототожнюванні вартості річ¬ 
ного продукту з заново створюва¬ 
ною за рік вартістю, змішуванні 
вартості сукупного суспільного 
продукту (с 4- V + т) з націо¬ 
нальним доходом (V -+- т). Він 
не розрізняв двоїстого характеру 
праці, яка створює товар, і не знав, 
що на доходи розпадається лише 
нова вартість, створена абстракт¬ 
ною працею. Фактично Сміт ви¬ 
знав, що в сусп. продукті є частина, 
яка не розпадається на доходи, 
тобто елементи постійного капіта¬ 
лу, непридатні для особистого спо¬ 
живання. Цим він виявив важливу 
різницю між працею, що створює 
предмети споживання, і працею, 
яка створює засоби вироон. К. 
Маркс, який виправив помилку 
Сміта, створив дійсно наук, тео¬ 
рію реалізації сусп. продукту в 
капіталістичному суспільстві. 
ДОГМАТИ РЕЛІГГЙНІ — поло- 
ження віровчення, що затвердже¬ 
ні найвищими церк. інстаїщіями 
і видаються церквою за абсолют¬ 
ну й незаперечну істину. За зміс¬ 
том Д. р. антинаукові. 
ДОГМАТЙЗМ — спосіб мислен¬ 
ня, в якому те чи інше вчення або 
положення сприймається як за¬ 
кінчена вічна істина, як догма, 
застосовується без урахування 
конкретних умов життя. Один з 
виявів метафіз. способу мислення, 
якому взагалі недоступна ідея 
розвитку дійсності та пізнання і 
властива підміна змістового ана¬ 
лізу конкретних явищ у конкрет¬ 
них ситуаціях закостенілими 
абстрактними формулами (див. 
Метафізика). Для Д. характерні 
некритичне беззмістовне мислення 
за шаблонами, оперування гото¬ 
вими, раз назавжди виробленими 
формулами, «підганяння» конк¬ 
ретної дійсності під умоглядно 
вироблені абстрактні схеми. Д. 
стоїть на перешкоді прогресивному 
розвиткові науки, яка за своєю 
суттю є невпинним рухом від від¬ 
носної до абсолютної істини (див. 
Абсолютна і відносна істини), 
спирається на факти, виводить 
свої принципи з пізнання дійснос¬ 
ті. В політиці Д. поряд з реля¬ 
тивізмом властивий реакційним 
консервативним соціальним силам. 
Д. веде до сектантства в робітни¬ 
чому русі, відмови від творчого 
марксизму, відриву від практики, 
до суб'єктивізму й волюнтаризму. 
Будучи за формою нібито прямою 
протилежністю ревізіонізмові, Д. 
насправді є одним з його проявів, 
оскільки догматики, апелюючи до 
букви марксизму, намагаючись пе¬ 
ретворити його положення на дог¬ 
ми, діючи за шаблоном і не врахо¬ 
вуючи істор. змін, тим самим фаль¬ 
сифікують марксизм, вихолощують 
його творчий, революц.-критичний 
дух. Марксизм-ленінізм як справ¬ 
ді наук, і революц. вчення не ви¬ 
знає застиглих, раз назавжди ви¬ 
роблених формул. Душа марксиз¬ 
му — матеріалістична діалекти¬ 
ка, для якої немає нічого назавжди 
усталеного, безумовного, крім без¬ 
перервного процесу розвитку, і 
яка керується принципом: «істини 
абстрактної немає, істина завжди 
конкретна» і є способом мислен¬ 
ня принципово антидогматичним. 

ДОГМАТИЗМ 

Довжина дуги А В плос¬ 
кої кривої у = і (х). 

Доводочний верстат 
універсальний. 
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ДОГОВІР Марксизм-ленінізм вимагає кри¬ 

тичного й самокритичного ставлен¬ 
ня до дійсності, до досягнутих ре¬ 
зультатів у практиці та пізнанні. 
Марксистсько-ленінські партії ве¬ 
дуть непримиренну боротьбу проти 
обох різновидів опортунізму — 
Д. і ревізіонізму, творчо розвива¬ 
ють марксистсько-ленінську тео¬ 
рію, збагачують її положеннями 
і висновками, що відповідають 
новим істор. умовам і новим зав¬ 
данням. 
Літ.: Ленін В. і. Проти догматизму, 
сектантства, «лівого» опортунізму. К., 
1972. О. І. Яценко. 

ДОГОВІР у цивільному 
праві — угода двох або кількох 
сторін про встановлення, зміну 
або припинення цивільних право¬ 
відносин. Є підставою виникнення 
зобов'язань. В СРСР учасниками 
(суб’єктами) договірних право¬ 
відносин можуть бути громадяни й 
соціалістичні орг-ції. Необхідність 
використання в комуністичному 
будівництві товарно-грошових від¬ 
носин відповідно до нового змісту, 
який вони мають у плановому со¬ 
ціалістичному г-ві, й таких інстру¬ 
ментів розвитку економіки, як 
господарський розрахунок, гро¬ 
ші, собівартість, прибуток тощо, 
зумовлюють застосування цивіль¬ 
но-правового Д. Осн. положення, 
що регулюють зміст (умови), фор¬ 
му, порядок укладення Д., осн. 
види Д. визначено Основами ци¬ 
вільного законодавства Союзу 
РСР і союзних республік, респ. 
цивільними кодексами (див. Ци¬ 
вільний кодекс У РСР) та ін. нор¬ 
мативними актами. Основи доклад¬ 
но регламентують купівлі-продажу 
договір, житлового найму дого¬ 
вір, підряду договір та ін. Д., що 
укладаються між соціалістични¬ 
ми орг-ціями, є знаряддям кон¬ 
кретизації і виконання держ. пла¬ 
нів (див. Господарський договір), 
їхній зміст має відповідати пла¬ 
новим завданням. Д. має юрид. 
силу, якщо він укладений у належ¬ 
ній формі (усній, письмовій прос¬ 
тій, письмовій нотаріальній). Як¬ 
що закон не встановлює певної фор¬ 
ми Д., то сторони можуть обрати 
форму Д. на свій розсуд. Д. вва¬ 
жається укладеним, якщо між сто¬ 
ронами в належній формі досягну¬ 
то згоди по всіх суттєвих його 
умовах. Д. поділяються на одно¬ 
сторонні (такі, де одна сторона 
має лише обов’язки, а інша — 
тільки права, напр., позики дого¬ 
вір) і двосторонні (кожна з сторін 
має і права, і обов’язки, напр., ку¬ 
півлі-продажу договір). Є Д. кон- 
сенсуальні (такі, що вважаються 
укладеними з моменту досягнення 
сторонами згоди щодо всіх істот¬ 
них умов; до них належить біль¬ 
шість Д., напр., підряду, доручен¬ 
ня) та реальні (набувають сили з 
моменту передачі грошей або ре¬ 
чей, які є предметом угоди); плат¬ 
ні (напр., контрактація) і без¬ 
платні (напр., користування май¬ 
ном без винагороди). Є ще догово¬ 
ри на користь третьої особи, Д. 
основні й додаткові (ті, що не ви¬ 
конують самостійних функцій, а 
є додатковими до осн. Д., напр., 
застава майна). Цивільне законо¬ 
давство визнає й ті Д., які хоч 
і не передбачені законом, але не 

суперечать йому і в силу заг. за¬ 
сад і змісту цивільного законодав¬ 
ства породжують цивільні права 
та обов’язки. 
Літ.: Советское граждакское право, 
ч. 1. К., 1977. С. П. Коломацька. 

дбговГр МІЖ НДР І ФРН 
1972 — укладений 21.XII в Берлі¬ 
ні. Грунтується на принципі по¬ 
ваги тер. цілісності, незалежності і 
самостійності обох нім. д-в у внутр. 
і зовн. справах: НДР і ФРН вста¬ 
новлюють нормальні добросусідсь¬ 
кі відносини на основі рівноправ¬ 
ності; керуватимуться цілями і 
принципами, закріпленими в Ста¬ 
туті ООН; підтверджують непо¬ 
рушність усіх європ. кордонів, 
включаючи існуючий кордон між 
НДР і ФРН; жодна з них не може 
представляти іншу в міжнар. сфе¬ 
рі або діяти від її імені. 

В. Н. Гулевич. 

ДОГОВІР МІЖ ПНР і ФРН 
1970 — укладений 7.XIІ у Варша¬ 
ві. В договорі відзначається, що 
сторони бажають створити міцні 
основи для мирного співіснування 
та розвитку нормальних відносин 
між ПНР і ФРН. Зх. держ. кор¬ 
доном ПНР визнано встановлену 
на Потсдамській конференції 1945 
лінію від Балтійського м. на Зх. 
від Свіноуйсьця й звідти вздовж 
р. Одри до місця, де впадає Ниса- 
Лужицька, і вздовж цієї річки до 
кордону з Чехословаччиною. Дого¬ 
вір набрав чинності З.УІ 1972. 
Вичерпавши міжнар.-правову про¬ 
блему визнання кордонів ПНР, він 
став вкладом у європейську без¬ 
пеку. 
Г С. Бабичев, Л. О. Ііашковський. 

ДбговГр МІЖ ЧССР І ФРН 
1973 — укладений 11.XII в Празі 
з метою нормалізації відносин між 
двома країнами. Гол. положення 
договору — визнання Мюнхенсь¬ 
кої угоди 1938 не дійсною з момен¬ 
ту її укладення. Сторони підтвер¬ 
дили непорушність кордонів між 
ними і зобов’язалися всіляко по¬ 
важати тер. цілісність обох країн, 
заявили про відсутність між ними 
тер. претензій і про відмову від 
них у майбутньому, зобов’язалися 
керуватися в своїх взаємовідноси¬ 
нах і питаннях міжнар. безпеки 
цілями і принципами Статуту 
ООН. Набравши чинності в липні 
1974, договір відіграв важливу 
роль у зміцненні миру і безпеки 
в Європі. Ю. К. Качуренко. 

ДбговГр МІЖНАРОДНИЙ — 
угода між двома або більше дер¬ 
жавами чи ін. суб’єктами міжна¬ 
родного права, покликана регулю¬ 
вати відносини між ними шляхом 
встановлення взаємних прав і 
обов’язків. Д. м.— осн. джерело 
міжнар. права, важливий засіб 
розвитку співробітництва в політ., 
екон. та ін. галузях міжнар. жит¬ 
тя. Д. м. може мати різні назви: 
договір, трактат, пакт, угода, кон¬ 
венція, декларація, комюніке, про¬ 
токол, акт. За кількістю учасників 
Д. м. діляться на двосторонні та 
багатосторонні, серед яких розріз¬ 
няють Д. м. з обмеженим числом 
учасників, зокрема регіональні, 
та загальні (універсальні), присвя¬ 
чені питанням, що являють інте¬ 
рес для міжнар. спільності д-в 
у цілому, охоплюють переважну 
більшість д-в світу. Роль таких до¬ 

говорів неухильно зростає, особ¬ 
ливо в розв’язанні глобальних 
проблем сучасності, зокрема тих, 
що виникають внаслідок науково- 
технічного прогресу. Д. м., як 
правило, укладається в письмовій 
формі і складається з преамбули 
(містить положення про мету, мо¬ 
тиви), постанов по суті питань до¬ 
говору і заключних статей (про теїр- 
мін дії, порядок продовження, для 
багатосторонніх — умови участі 
тощо). Двосторонній Д. м. уклада¬ 
ється мовами обох сторін; багато¬ 
сторонній — однією або кількома 
найпоширенішими мовами світу 
(див. Дипломатична мова). Д. м. 
набирають чинності згідно з ви¬ 
значеними в них умовами після 
підписання, обміну ратифікацій¬ 
ними грамотами або передачі гра¬ 
мот депозитарієві певиою кіль¬ 
кістю д-в. Уклавши Д. м., держава 
публікує його текст (в СРСР — 
у <Ведомостях Верховного Совета 
Союза Советских Социалистиче- 
ских Республик>, Збірниках дію¬ 
чих договорів, угод і конвенцій, 
укладених СРСР з іноземними 
д-вами). Згідно зі Статутом ООН 
д-ви повинні реєструвати свої Д. м. 
у Секретаріаті ООН, який публі¬ 
кує їх у спец, збірнику (<Тгеа1у 
Зегіез»). Д. м. може бути скасова¬ 
ний за згодою всіх його учасників; 
одним із засобів припинення дії 
Д. м. є денонсація. Д. м. є недійс¬ 
ним, якщо він суперечить імпера¬ 
тивним нормам міжнар. права або 
укладений в результаті погрози 
силою чи застосування її на пору¬ 
шення статуту ООН, на порушення 
конституційних положень д-ви про 
її повноваження тощо. Суворе до¬ 
держання Д. м.— загальновизна¬ 
ний принцип міжнар. права. 
В СРСР сумлінне виконання Д. м. 
є конституційним принципом (ст. 
29 Конституції СРСР) зовн. полі¬ 
тики Рад. Союзу. СРСР є учасни¬ 
ком майже 10 000 Д. м. і угод. 
Союзні республіки, беручи актив¬ 
ну участь в укладанні Рад. Союзом 
Д. м., мають право самостійно ук¬ 
ладати і укладають Д. м. з іншими 
д-вами (див., напр., Договори між¬ 
народні Української РСР). Дого¬ 
вірна практика СРСР — важливий 
вклад в утвердження прогресивних 
принципів і норм міжнар. права, 
розвиток всебічного міжнар. спів¬ 
робітництва, зміцнення заг. миру, 
взаєморозуміння між д-вами, роз¬ 
в’язання проблем роззброєння. 
Конструктивна позиція Союзу 
РСР сприяла укладенню системи 
Д. м. з питань обмеження гонки 
озброєнь. Зокрема, СРСР виступив 
ініціатором таких важливих Д. м., 
як Московський договір 1963, 
Договір про космос 1967, Договір 
про нерозповсюдження ядерноі 
зброї 1968 тощо. Здійсненню по¬ 
вороту від холодної війни до роз¬ 
рядки міжнар. напруженості спри¬ 
яло укладення договорів СРСР з 
СІЛА, Францією, ФРН, Англією, 
в яких у договірній формі основ¬ 
ними капіталістичними д-вами виз¬ 
нано принцип мирного співісну¬ 
вання. Д. м. СРСР з багатьма мо¬ 
лодими незалежними д-вами, в 
яких утверджується принцип рів¬ 
ноправності, сприяють зміцненню 
політичної і екон. самостійності 
цих країн, допомагають їм у бо- 
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ротьбі з залишками колоніального 
гніту. 
Укладені СРСР з країнами соціа- 
лістич. співдружності Д. м. ба¬ 
зуються на властивих цим краї¬ 
нам принципах соціалістично¬ 
го інтернаціоналізму, гармонійно¬ 
го поєднання інтересів окремих 
держав з їхніми спільними інтере¬ 
сами. Важливі завдання укладен¬ 
ня ряду Д. м. визначено Програ¬ 
мою миру, розробленою XXIV і 
далі розвинутою XXV з’їздами 
КПРС. На здійснення їх Рад. уряд 
виступив з рядом важливих дого¬ 
вірних ініціатив, зокрема в ООН 
(про укладення договорів під егі¬ 
дою міжнародних організацій, про 
незастосування сили і погрози си¬ 
лою, про заг. і повне припинення 
випробувань ядерної зброї та ін.). 
Практичним наслідком регламенту¬ 
вання відповідальної ділянки зов- 
нішньополіт. діяльності Рад. д-ви 
є прийняття Верховною Радою 
СРСР 6. VII 1978 Закону СРСР про 
порядок укладення, виконання і 
денонсації міжнар. договорів 
СРСР. Див. також окремі статті 
про договори СРСР із зарубіжни¬ 
ми країнами (Радянсько-англо- 
іранський договір 1942, Радянсь¬ 
ко-болгарські договори. Радянсько¬ 
го Союзу — ФРН договір 1970 
тощо). 
Літ.: Брежнєв Л. І. Про зовнішню по¬ 
літику КПРС і Радянської держави. 
К., 1973; Сборник действующих дого- 
воров, соглашений и конвенций, за- 
ключенньїх СССР с иностранньїми го- 
сударствами, в. 1 — 31. М., 1924—77. „ _ Н. М. Ульянова. 

ДбГОВЇР НА КОРИСТЬ ТРЕ¬ 
ТЬОЇ ОСОБИ — угода, за якою 
виконання зобов’язання обумов¬ 
люється на користь не договірної 
сторони, а третьої особи, яка не 
брала участі в укладенні договору, 
але набула з нього певних прав. 
В СРСР таким договором є, напр., 
договір добровільного страхуван¬ 
ня, заповіт вкладу. За цим дого¬ 
вором (в УРСР — ст. 160 ЦивК 
УРСР) вимагати виконання зобо¬ 
в’язання може як договірна сторо¬ 
на, так і третя особа, якщо інше 
не передбачено в договорі і не вип¬ 
ливає з його змісту. Напр., за дого¬ 
вором страхування життя виплата 
страхової суми на випадок смерті 
застрахованого обумовлюється ли¬ 
ше третій особі. Якщо третя особа 
відмовилась від права, наданого 
їй договором, то особа, що уклала 
договір, може скористатися з цього 
права, коли це не суперечить зміс¬ 
тові договору. Д. на к. т. о. слід 
відрізняти від договору, за яким 
виконання здійснюється на адресу 
третьої особи, яка не має права 
вимоги до сторін за договором. 
Так, якщо магазин зобов’язується 
доставити подарунок на адресу, 
вказану покупцем, то третя особа— 
адресат — жодних вимог до учас¬ 
ників купівлі-продажу ставити не 
може. В. 1. Лунь. 

ДбГОВЇР ПІД ЕГЇДОЮ МІЖНА¬ 
РОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ — бага¬ 
тосторонній (здебільшого, універ¬ 
сальний) договір між державами, 
в процесі укладання якого активну 
роль відіграє міжнар. орг-ція, 
що займається питаннями, яким 
він присвячений. Текст договору 
розробляється в одному з органів 
даної орг-ції; приймається її ви¬ 

щим органом (в ООН — Гене¬ 
ральною Асамблеєю ООН) або 
скликаною за його рішенням спец, 
міжнар. конференцією. Обов’яз¬ 
ковим для д-ви договір стає, як 
і звичайно, після ратифікації 
його даною д-вою. Укладання до¬ 
говорів міжнародних під егідою 
або в рамках міжнар. орг-цій на¬ 
було значного поширення зі ство¬ 
ренням ООН та спеціалізованих 
установ ООН; має тенденцію до 
дальшого розвитку. Під егідою і в 
рамках ООН укладено ряд важли¬ 
вих міжнар. договорів, зокрема, 
Конвенцію про запобігання зло- 
чинові апартеїду та покарання 
за нього (1973), Пакти про права 
людини (1966), Договір про кос¬ 
мос 1967, Договір про нерозпов- 
сюдження ядерної зброї та ін. 

. „ М. П. Дружков. 
ДбГОВЇР ПРО КбСМОС 1967, 
Договір про принципи ДІЯЛЬНОСТІ 
держав по дослідженню й викори¬ 
станню космічного простору, вклю¬ 
чаючи Місяць та інші небесні ті¬ 
ла,— багатостороння міжнар. уго¬ 
да, прийнята за ініціативою СРСР 
Генеральною Асамблеєю ООН 
19.XII 1966. Договір вступив у си¬ 
лу 10.Х 1967. Його підписала 
більшість д-в світу, в т. ч. УРСР. 
У ньому визначено найважливіші 
положення су час. космічного пра¬ 
ва. Договір визначає, що викори¬ 
стання космічного простору, вклю¬ 
чаючи Місяць та ін. небесні тіла, 
здійснюється на благо і в інтере¬ 
сах усіх народів і є надбанням 
усього людства; забороняється 
нац. привласнення цього простору, 
як і діяльність, що не відповідає 
вимогам міжнар. права і, зокрема, 
Статуту ООН; що космос і не¬ 
бесні тіла можуть використовува¬ 
тися виключно в мирних цілях; 
д-ви розглядають космонавтів як 
посланців людства в космос. Дого¬ 
вір закріплює принципи відпові¬ 
дальності д-в за діяльність у кос¬ 
мосі, за шкоду, заподіяну косміч¬ 
ними об’єктами. Договір закріплює 
держ. юрисдикцію над об’єктами, 
запущеними даною д-вою у космос, 
і визначає заг. принцип міжнар. 
відповідальності д-в — учасниць 
договору за нац. діяльність у кос¬ 
мічному просторі незалежно від 
того, який орган д-ви займався нею, 
тощо. В. І. Муравйов. 

дбговГр ПРО НЕРОЗПОВСЮ- 
дження Ядерної збр6ї — 
багатостороння міжнародна угода, 
схвалена 1968 Генеральною Асамб¬ 
леєю ООН. 24.XI 1969 ратифіко¬ 
ваний Президією Верховної Ради 
СРСР. Договір набрав чинності 
5.ІІІ 1970. Учасниками його є по¬ 
над 100 держав (1978). Згідно з 
осн. положеннями Д. про н. я. з. 
д-ви-учасниці, які володіють ядер¬ 
ною зброєю, зобов’язались не пе¬ 
редавати її ін. д-вам ні прямо, ні 
посередньо і не допомагати в її 
виробництві або придбанні. В свою 
чергу, д-ви, які не мають цієї 
зброї, зобов’язались не виробляти 
й не одержувати її від ядерних 
країн. Договір підтверджує не¬ 
від’ємне право держав-учасниць 
розвивати дослідження, виробницт¬ 
во й застосування ядерної енергії 
в мирних цілях, брати участь у 
широкому міжнар. обміні облад¬ 
нанням, матеріалами, наук.-тех. 

інформацією про використання 
ядерної енергії в мирних цілях. 
Контроль за виконанням д-вами 
своїх зобов’язань покладено на 
МАГАТЕ (Міжнародне агентство 
по атомній енергії). Конференція 
учасників Договору по розгляду 
його дії (Женева, травень 1975) 
підтвердила ефективність цього 
документа, що є важливим прак¬ 
тичним кроком у галузі обмеження 
гонки озброєнь і відповідає інте¬ 
ресам усіх д-в і народів. 

„ „ Ю. В. Костенко. 
ДбГОВЇР ПРО УТВОРЕННЯ 
СРСР — державний договір, укла- 
дєний між РРФСР, УРСР, БРСР 
та ЗРФСР про добровільне об’єд¬ 
нання цих республік у союзну дер¬ 
жаву — Союз Радянських Соціа¬ 
лістичних Республік. Д. про у. 
СРСР затверджено разом з Декла¬ 
рацією про утворення СРСР 1-м 
з’їздом Рад Союзу РСР ЗО.XII 
1922. Договір визначив питання, що 
входять до відання СРСР в особі 
його верховних органів (Всесоюз¬ 
ного з’їзду Рад, а в період між 
з’їздами — Центрального Вико¬ 
навчого Комітету СРСР), вста¬ 
новлював порядок скликання з’їз¬ 
дів Рад СРСР, норми представ¬ 
ництва на них і порядок обрання 
депутатів, періодичність і порядок 
скликання сесій ЦВК СРСР, пере¬ 
лік нар. комісарів, що становили 
уряд Союзу РСР — Раду Нар. 
Комісарів СРСР, і перелік нар. 
комісарів, що становили Ради Нар. 
Комісарів союзних республік, то¬ 
що. Для громадян союзних рес¬ 
публік встановлювалось єдине 
союзне громадянство. За кожною 
з союзних республік зберігалося 
право вільного виходу з СРСР. 
Декларація і Д. про у. СРСР увій¬ 
шли до Конституції СРСР 1924. 
договГрна дисциплГна — 
точне і своєчасне виконання соціа¬ 
лістичними орг-ціями, що всту¬ 
пають у договірні відносини, вста¬ 
новлених законом і договором 
зобов'язань; вид дисципліни дер¬ 
жавної. Норми Д. д. визначено, 
зокрема, в Основах цивільного за¬ 
конодавства Союзу РСР і союзних 
республік. Д. д.— одна з осн. 
умов успішного виконання держ. 
планів. Додержання Д. д. передба¬ 
чає своєчасне виявлення і встанов¬ 
лення раціональних виробничих 
зв’язків відповідно до виробничих 
планів, прикріплення підприємств- 
споживачів до підприємств-поста- 
чальників; додержання строків та 
ін. вимог законодавства при укла¬ 
денні господарських договорів; 
своєчасне й якісне виконання всіх 
зобов’язань, передбачених даним 
договором; обов’язкове застосуван¬ 
ня передбачених законом чи дого¬ 
вором матеріальних санкцій за 
невиконання або неналежне вико¬ 
нання договірних зобов’язань. При 
навмисному порушенні Д. д. в пе¬ 
редбачених законом випадках 
(напр., випуск недоброякісної про¬ 
мислової продукції) винні притяга¬ 
ються до кримінальної відповідаль¬ 
ності. /. М. Разнатовський. 

ДОГОВОРИ МІЖНАРОДНІ УК¬ 
РАЇНСЬКОЇ РСР — договори, 
укладені УРСР з іноземними дер¬ 
жавами і міжнар. орг-ціями про 
взаємні права і обов’язки. Перші 
Д. м. УРСР (підписані разом з 

ДОГОВОРИ МІЖ¬ 
НАРОДНІ УКРАЇН¬ 

СЬКОЇ РСР 
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Додекаедр: 1 — пра¬ 
вильний; 2 — ромбодо¬ 
декаедр. 

Дозатор автоматичний 
ваговий для цементу: 
1 — автоматичні ваги; 
2 — гвинтовий кон¬ 
вейєр; 3 — бункер; 4 —. 
випускний затвор. 

РРФСР)— Ризький мирний договір 
1921 з Польщею, Тимчасова угода 
1921 з Австрією про встановлення 
екон. і торг, відносин, договори з 
Литвою і Естонією 1921 про вста¬ 
новлення дипломатичних відносин, 
Договір про дружбу і братерство 
1922 з Туреччиною. З утворенням 
Союзу РСР зовн.-політ, функції 
УРСР (як і ін. союзних республік) 
забезпечував СРСР в особі його 
найвищих органів влади і управ¬ 
ління. Закон Верховної Ради СРСР 
від 1.ІІ 1944 відновлював право 
союзної республіки брати безпо¬ 
середню участь у міжнар. відноси¬ 
нах. Це право передбачено Кон¬ 
ституцією СРСР (ст. 80) та Консти¬ 
туцією УРСР (ст. 74). Уряд УРСР 
9.IX 1944 уклав з Польс. к-том 
нац. визволення угоду про евакуа¬ 
цію укр. населення з тер. Польщі 
і польс. населення з тер. України. 
УРСР стала учасницею Паризьких 
мирних договорів 1947 з Болга¬ 
рією, Італією, Румунією, Угорщи¬ 
ною та Фінляндією. Взявши ак¬ 
тивну участь у виробленні Статуту 
ООН, Українська РСР стала учас¬ 
ницею цього універсального догово¬ 
ру (ратифікований УРСР 22.VIII 
1945). Діючими міжнар. договора¬ 
ми за участю УРСР є Конвенція 
про привілеї та імунітети ООН, 
Конвенція про привілеї та імуні¬ 
тети спеціалізованих установ ООН, 
Угода про привілеї та імунітети 
Міжнародного агентства по атом¬ 
ній енергії. Україна стала учас¬ 
ницею Договору про заборону 
випробувань ядерної зброї в ат¬ 
мосфері, в космічному просторі 
і під водою (1963), Договору про 
космос 1967, Договору про мор¬ 
ське дно (1971), Конвенції про 
заборону розробки, виробництва 
і нагромадження запасів бакте¬ 
ріологічної (біологічної) і токсич¬ 
ної зброї та про їх знищення 
(1972), Конвенції про заборону 
воєнного використання та будь- 
якого ін. ворожого використання 
засобів впливу на природне сере¬ 
довище (1977). УРСР в ООН по¬ 
слідовно бореться за остаточну лік¬ 
відацію колоніальної системи, за 
право всіх націй на самовизначен¬ 
ня. Діючими міжнар.-правовими 
актами з участю УРСР є, зокрема, 
Міжнар. конвенція про ліквідацію 
всіх форм расової дискримінації 
(1969), Конвенція про боротьбу з 
дискримінацією в галузі освіти 
(1963), Конвенція про запобіган¬ 
ня злочинам апартеїду і покарання 
за них (1974). Серед діючих між¬ 
нар. угод з участю УРСР значне 
місце посідають конвенції в галузі 
захисту прав людини. Серед них 
такі важливі документи, як Між¬ 
нар. пакт про громадян, та політ, 
права (1976), Міжнар. пакт про 
екон., соціальні й культурні права 
(1976), Конвенція про політ, права 
жінок (1955), Конвенція про за¬ 
побігання злочинові геноциду та 
покарання за нього (1955) тощо. 
Послідовно відстоюючи інтереси 
трудящих, УРСР є учасницею ря¬ 
ду важливих конвенцій з питань 
охорони праці, зокрема про скоро¬ 
чення робочого часу, про рівну 
оплату за рівну працю чоловіків 
та жінок, про мінімальний вік 
допущення підлітків на різні ро¬ 
боти, про щорічні оплачувані від¬ 

пустки, про свободу асоціацій та 
ін. УРСР — учасниця ряду кон¬ 
венцій, розроблених у рамках ор¬ 
ганізації ООН з питань освіти, 
науки і культури. УРСР є учасни¬ 
цею Дунайської конференції 1948 
та Конвенції про режим судноплав¬ 
ства на Дунаї (див. Дунайська ко¬ 
місія). УРСР зробила свій внесок 
у розробку трьох конвенцій з проб¬ 
лем мор. права: про відкрите море 
(1962), про територіальне море і 
прилеглу зону (1964), про конти¬ 
нентальний шельф (1964). Висту¬ 
паючи за гуманізацію законів і 
звичаїв війни, УРСР 1955 стала 
учасницею Женевських конвенцій 
1949 про поліпшення долі пора¬ 
нених і хворих, про поводження 
з військовополоненими, про за¬ 
хист цивільного населення під час 
війни. УРСР разом з СРСР, 
БРСР, ін. соціалістичними краї¬ 
нами робить великий внесок у роз¬ 
виток договірних зв’язків, зміц¬ 
нення ефективності міжнар. дого¬ 
ворів. УРСР виступає за те, щоб 
міжнар. договори були інструмен¬ 
том зміцнення міжнар. миру і 
безпеки, розвитку рівноправного 
і взаємовигідного співробітництва 
всіх держав. Міжнар. договори, 
ратифіковані Президією Верх. 
Ради УРСР, публікуються у 
<Відомостях Верховної Ради 
Української Радянської Соціаліс¬ 
тичної Республіка. 
Літ.: Українська РСР на міжнарод¬ 
ній арені. Збірник документів (1917 — 
1923 рр.). К., 1966; Українська РСР 
на міжнародній арені. Збірник доку¬ 
ментів і матеріалів 1944—1961 рр. 
К., 1963; Українська РСР на міжна¬ 
родній арені. Збірник документів і 
матеріалів 1962—1970 рр. К., 1977. 

Ю. М. Мацейко. 

ДОДАВАННЯ СИЛ — знаходжен¬ 
ня векторної величини, рівної гео¬ 
метричній сумі векторів, які зо¬ 
бражають сили даної системи. При 
Д. с. застосовують т. з. правило па¬ 
ралелограма, за яким вектор, що 
зображає силу, рівно дійну двох 
сил, є діагоналлю паралелограма, 
побудованого на цих силах як на 
його сторонах. 
ДрДАТКбВА ВАРТІСТЬ — вар¬ 
тість, створювана працею най¬ 
маного робітника понад вартість 
його робочої сили і безоплатно при¬ 
власнювана капіталістом. Д. в.— 
істор. категорія, притаманна ли¬ 
ше капіталістичному способові 
вироби., коли і робоча сила стає 
товаром, предметом купівлі-про¬ 
дажу. Теорію Д. в. створив 
К. Маркс. В. І. Ленін назвав її на¬ 
ріжним каменем екон. теорії 
К. Маркса, бо саме вона розкриває 
суть капіталістичної експлуатації. 
В умовах капіталізму робітник, 
позбавлений засобів виробництва, 
змушений продавати свою робочу 
силу. Купуючи її і з’єднуючи з 
засобами вироби., капіталіст вико¬ 
ристовує здатність робочої сили в 
процесі вироби, створювати вар¬ 
тість, більшу за вартість робочої 
сили, що є джерелом його збага¬ 
чення, наживи. Збільшення Д. в. 
досягається двома осн. методами — 
абсолютним і відносним. Перший 
полягає в прямому подовженні 
робочого дня понад необхідний ро¬ 
бочий час або в підвищенні інтен¬ 
сивності праці. Створена таким 
шляхом Д. в. наз. абсолютною додат¬ 

ковою вартістю. Відносну додатко¬ 
ву вартість одержують, зменшую¬ 
чи необхідний рооочий час і від¬ 
повідно збільшуючи додатковий 
робочий час при незмінній трива¬ 
лості робочого дня за рахунок зро¬ 
стання продуктивності праці. Різ¬ 
новидом відносної Д. в. є над¬ 
лишкова Д. в., яку привласню¬ 
ють окремі капіталісти на своїх 
підприємствах у результаті зни¬ 
ження індивід, вартості товару 
порівняно з його сусп. вартістю. 
Цього досягають шляхом застосу¬ 
вання нової техніки та доскона¬ 
ліших методів вироби. Все це в 
кінцевому підсумку призводить до 
зростання норми Д. в.— відно¬ 
шення всієї маси Д. в. до змін¬ 
ного капіталу. Норма Д. в. вира¬ 
жає ступінь експлуатації трудя¬ 
щих. У процесі реалізації й роз¬ 
поділу Д. в. розпадається на при¬ 
буток, процент і ренту. Гонит¬ 
ва за Д. в. відіграє вирішальну 
роль у розвитку капіталістичного 
вироби., визначає розвиток ви¬ 
робничих відносин капіталістично¬ 
го суспільства, становить суть ос¬ 
новного економічного закону капі¬ 
талізму. Теорія Д. в. розкриває 
непримиренні, антагоністичні су¬ 
перечності, причини загострення 
класової боротьби, з чого випливає 
істор. необхідність і неминучість 
революц. заміни капіталізму но¬ 
вим, прогресивним способом ви¬ 
роби.— соціалізмом. 

~ В. /7. Бородатий. 
ДОДАТКбВА ПРАЦЯ — праця 
трудівників сфери матеріального 
виробництва, спрямована на ство¬ 
рення додаткового продукту. 
Виникнення Д. п. пов’язане з про¬ 
цесом підвищення продуктивності 
сусп. праці, яка робить можливим 
вироби, надлишку продуктів над 
тією його кількістю, що необхідна 
для існування самого працівника 
і членів його сім’ї. Поділ праці 
на необхідну і додаткову в умовах 
капіталізму зовні маскується фор¬ 
мою заробітної плати, що висту¬ 
пає нібито як оплата всієї праці 
робітника. Насправді ж робітнико¬ 
ві оплачується лише вартість 
робочої сили, або необхідна праця, 
а Д. п., що є джерелом додаткової 
вартості, привласнюється капі¬ 
талістами. За соціалізму, де тру¬ 
дівники спільно володіють засоба¬ 
ми вироби., Д. п. є джерелом роз¬ 
витку вироби., створення-суспіль¬ 
них фондів споживання і на цій 
основі підвищення життєвого рів¬ 
ня трудящих. 
ДОДАТКбВИЙ ПРОДУКТ — 
частина суспільного продукту, 
створена додатковою працею без¬ 
посередніх виробників у сфері 
матеріального виробництва понад 
необхідний продукт. Вироби, і 
розподіл Д. п. визначаються па¬ 
нівними в даному суспільстві від¬ 
носинами власності на засоби ви¬ 
роби. За капіталізму він створю¬ 
ється в умовах панування приват¬ 
ної власності й набуває форми 
додаткової вартості. При роз¬ 
поділі й реалізації Д. п. розпа¬ 
дається на прибуток, процент і 
ренту. Невпинне зростання екс¬ 
плуатації найманої праці з роз¬ 
витком капіталізму збільшує ча¬ 
стку Д. п. в сусп. продукті, 
що посилює процес поляризації 
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капіталістичного суспільства. За 
соціалізму, в умовах панування 
сусп. власності і планомірної ор¬ 
ганізації вироби, в масштабах усьо¬ 
го нар. г-ва, соціально-екон. зміст 
Д. п. докорінно змінюється, лік¬ 
відується антагоністичний харак¬ 
тер поділу сусп. продукту на не¬ 
обхідний і додатковий. Задоволь¬ 
няючи сусп. потреби асоційованих 
виробників, Д. п. разом з тим є 
джерелом соціалістичного нагро¬ 
мадження, зміцнення обороноздат¬ 
ності країни, розвитку науки і 
культури, утримання держ. апа¬ 
рату, формування суспільних фон¬ 
дів споживання тощо. Вироон. і 
використання Д. п. підпорядкова¬ 
ні цілям соціалістичного вироби., 
тому в його створенні заінтересова¬ 
ні всі трудящі. В процесі розпо¬ 
ділу частина Д. п. залишається в 
держ. і колг.-кооп. підприємствах 
і становить відповідно їхній при¬ 
буток, або чистий доход; друга ча¬ 
стина надходить у розпорядження 
суспільства і утворює централізо¬ 
ваний чистий доход суспільства. 

ф м В. Ф. Казанцева. 
ДОДАТНІ ЧЙСЛА — дійсні чис¬ 
ла, більші за нуль. Див. Число. 
ДОДАТОК — другорядний член 
речення, який означає об’єкт у 
його відношенні до дії або ознаки. 
Д. виражається здебільшого імен¬ 
ником (написати листа), займен¬ 
ником (побачив її), ін. частинами 
мови, що виступають у ролі імен¬ 
ника (вірити в майбутнє), інфіні¬ 
тивом (люблю читати). Д. залежить 
від дієслова (милуватися містом) 
чи іменника (здібність до матема¬ 
тики). Д., виражений знахідним 
(при запереченні — родовим) від¬ 
мінком без прийменника (запу¬ 
стити ракету, не прочитати книги), 
наз. прямим, а решта Д.— непря¬ 
мими. 
ДОД£ (Башіеі) Альфонс (13-У 
1840, Нім — 16.ХІІ 1897, Париж) 
— французький письменник. У 
численних творах реалістично зма¬ 
лював життя франц. суспільства 
2-ї пол. 19 ст. 36. оповідань і на¬ 
рисів «Листи з мого вітряка» (1869) 
присвячена Провансу. Романи 
«Фромон молодший і Ріслер стар¬ 
ший» (1874), «Набоб» (1877), «Ко¬ 
ролі у вигнанні» (1879), «Безсмерт¬ 
ний» (1885) та ін. мають соціально- 
критичне спрямування, відтворю¬ 
ють побут і звичаї різних прошар¬ 
ків населення Франції. Славу Д. 
принесла сатирична трилогія «Тар- 
тарен Тарасконський» (1872), «Тар- 
тарен в Альпах» (1885), «Порт 
Тараскон»(1890). Романи«Малюк» 
(1868) і «Джек» (1876) присвятив 
проблемам виховання. Автор п’єс, 
зокрема «Арлезіанка» (1872), літ. 
спогадів. 
Те.: Укр. перекл.— Папський 
мул. К., 1958; Зібрання євангелісток. 
К., 1959; Тартарен Тарасконський. 
К., 1964; Королі у вигнанні. К., 
1971; Рос. перекл.— Собрание 
сочинений, т. 1—7. М., 1965. 
ДОДЕКАЕДР (від грец. бсобєха — 
дванадцять і єора — основа, бік, 
сторона) — 1) Многогранник з 
12 гранями. У правильного Д. 
(мал., 1) 12 п’ятикутних граней, 
ЗО ребер і 20 вершин. Об’єм пра¬ 
вильного Д. ^ ребром а дорівнює 
<Є (15 + 7 V5)/4. Навколо НЬОГО 

можна описати сферу. 2) У кри¬ 
сталографії — проста форма ку¬ 

бічної системи. Розрізняють ром¬ 
бододекаедри (мал., 2), гранями 
яких є ромби, та пентагон до дека¬ 
едри, гранями яких є п’ятикутни¬ 
ки з чотирма рівними сторонами. 
Форму ромбододекаедра мають, 
зокрема, кристали гранату, фор¬ 
му пентагон до декаедра — крис¬ 
тали піриту. 

В. Є. Михайленко. 
ДОДЕКАНЕС — група островів 
в Егейському м. Див. Споради 

ДОДЕКАФОНІЯ (від грец. 
бсобєхч — дванадцять і фсоуті — 
звук) — техніка композиції, що 
грунтується на застосуванні зву¬ 
коряду з 12 рівноправних, функ¬ 
ціонально незалежних звуків хро¬ 
матичної гами. Метод Д. (роз¬ 
роблений А. Шенбергом) полягає 
в тому, що звуковим матеріалом 
12 півтонів октави, розташованих 
у довільному порядку, тобто укла¬ 
дених у серію (з 12 звуків можна 
укласти 479 001 600 серій), опе¬ 
рують так, щоб жоден звук у ній 
не повторювався. Л. 3. Мазепа. 

ДОДЯСКА — гірська вершина 
Карпат Українських на масиві 
Свидовець, у Закарпатській обл. 
УРСР. Вис. 1764 м. На пн. схи¬ 
лах — хвойні, на південних — бу¬ 
кові ліси, вище — чагарники й 
гірські луки. Об’єкт туризму. 
ДОЖ (італ. бо§е, від лат. бих — 
вождь, проводир) — глава Вене¬ 
ціанської (кін. 7—18 ст.) і Гену¬ 
езької (14—18 ст.) республік. Оби¬ 
рався патриціатом з його середо¬ 
вища (у Венеції довічно, в Генуї 
1339—1528 — довічно, а потім — 
на 2 роки). 
дбжі д€рдя ПОВСТАННЯ 
1514 — антифеодальне повстання 
угорських, українських, словаць¬ 
ких і волоських селян в Угорщині 
під проводом дрібного шляхтича 
Дєрдя (Георгія) Дожа. Охопило 
більшу частину Угорщини і майже 
всю Закарп. Україну. Повсталі 
селяни відмовлялися виконувати 
феод, повинності, захопили кіль¬ 
ка замків. Д. Дожа проголосив на 
території, охопленій повстанням, 
республіку, скасування дворянства, 
заг. рівність і верховенство народу. 
15.VII осн. сили повстанців було 
розгромлено. Д. Дожа потрапив у 
полон, 20.VIІ його було страчено. 
Після придушення повстання на 
Закарпатті міста Ужгород, Мука¬ 
чеве, Берегове, Хуст, Вишкове, 
Виноградів, Тячів, Солотвин було 
оголошено «бунтарськими». Держ. 
збори Угорщини актом 1514 оста¬ 
точно прикріпили селян до землі. 
Літ.: Маркуш В. М. Крестьянская 
война в Венгрии и Закарпатье в 1514 
году. «Наукові записки Ужгородсько¬ 
го університету», 1952, т. 5, в. 1. 
ДОЗА (Е)аигаі) Альбер (4.VII 
1877, Гере — 1.ХІ 1955, Париж) — 
французький лінгвіст. Закінчив 
Вищу практичну школу в Парижі 
(1899), з 1921 був у ній професором 
і директором. Праці з лінгвістич¬ 
ної географії, діалектології, оно¬ 
мастики й історії франц. мови: 
«Лінгвістична географія» (1922), 
«Новий лінгвістичний атлас облас¬ 
тей Франції» (1942), «Французька 
топоніміка» (1946). £ 
Те.: Рос. перекл.— История фран- 
цузского язьїка. М., 1956. 

ДбЗА (грец. боаі£ — давання; 
частина, порція) — 1) В меди¬ 

цині — певна кількість лікар¬ 
ського препарату, що вводиться в 
організм. Розрізняють разову Д. 
(на один прийом), добову Д. (кіль¬ 
кість ліків, що призначається на 
добу), смертельну Д. (мінімальна 
кількість речовини, що спричинює 
смерть) тощо. Д. рідких лікар¬ 
ських речовин вимірюються в мл, у 
ложках (столова ложка — 15 мл, 
десертна — 10 мл, чайна — 5 мл) 
та в краплях. Сухі ліки дозують у 
грамах або частках грамів. Для 
гормонів, вітамінів, антибіотиків і 
деяких ін. препаратів Д. виража¬ 
ють в одиницях діяння (ОД). 
2)Д. іонізуючого ви¬ 
промінювання — енергія 
іонізуючого випромінювання (у- і 
рентгенівського проміння, елект¬ 
ронів, протонів, нейтронів, а-час- 
тинок і т. д.) передана або призна¬ 
чена для передачі одиниці маси 
речовини. Енергія, поглинута оди¬ 
ницею маси речовини, наз. погли¬ 
нутою Д. У Міжнародній системі 
одиниць (СІ) поглинута Д. вимі¬ 
рюється в Дж/кг; позасистемною 
одиницею є рад (1 рад = 10-2 
Дж/кг). Сума поглинутих речови¬ 
ною Д. при неодноразовому опро¬ 
міненні визначає нагромаджену 
Д., а добуток поглинутої Д. на 
об’єм поглинаючої речовини— об’¬ 
ємну. Характеристикою іонізую¬ 
чої здатності у - і рентгенівського 
випромінювання є експозиційна 
Д., яка визначається кількістю 
утворених електр. зарядів одного 
знака в одиниці маси повітря. Оди¬ 
ницею експозиційної дози є Кл/кг 
у СІ та позасистемна одиниця рент¬ 
ген. Д. опромінювання впливає 
на ступінь ураження організму 
(див. Променева хвороба). Див. 
також Дозиметрія. 
В. К Чумак (Д. іонізуючого випро¬ 

мінювання). 

ДОЗАТОР — пристрій, яким від¬ 
мірюють (дозують) рідкі й сипкі 
матеріали. Розрізняють Д. (мал.): 
вагові (відмірюють матеріал за ма¬ 
сою) та об’ємні (відмірюють мате¬ 
ріал за об’ємом); з ручним і автом. 
керуванням; одно- і багатокомпо¬ 
нентні (з послідовним дозуванням 
кількох матеріалів): періодичної 
та безперервної дії. Д. періодичної 
дії (звичайно бункерного типу) 
використовують у процесах з вер¬ 
тикальним компонуванням устат¬ 
кування. За допомогою Д. безпе¬ 
рервної дії (бункерного й стрічко¬ 
вого типів) виконують процеси на 
горизонтально розміщеному устат¬ 
куванні, при конвейєрному пере¬ 
міщуванні матеріалу. Д. застосо¬ 
вують у вироби, буд. матеріалів, 
у металург., харч., хім. та хім.- 
фарм. пром-сті, торгівлі, на заліз¬ 
ничному, мор. та річковому 
транспорті тощо. 
ДОЗИМЕТРІЯ (від доза і 
грец., рєтрєсо — вимірюю) — розділ 
прикладної ядерної фізики в яко¬ 
му вивчається дія іонізуючого 
випромінювання (у- і рентгенів¬ 
ського проміння, електронів, 
протонів, нейтронів і _т. д.) на 
об’єкти живої й неживої природи, 
а також методи й тех. засоби для 
вимірювання величин, які харак¬ 
теризують цю дію. Осн. завдання 
Д. пов’язані з забезпеченням ра¬ 
діаційної безпеки при роботах з 
радіоактивними речовинами і дже- 

ДОЗИМЕТРІЯ 

А. Доде. 
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релами випромінювань. До них 
належать: визначення дози випро¬ 
мінювань, вимірювання активності 
радіоактивних препаратів, визна¬ 
чення співвідношення між актив¬ 
ністю речовини і створеною нею 
дозою. Тех. засобами Д. є дози¬ 
метричні прилади (дозиметри), дія 
яких основана на явищах, пов’я¬ 
заних із взаємодією іонізуючо¬ 
го випромінювання з речовиною 
0іонізація, люмінесценція тощо). 
Літ.: Голубев Б. П. Дозиметрия и за- 
щита от ионизирующих излучений. 
М.. 1976. В. К. Чумак. 
ДОЗбРЮВАННЯ ПЛОДІВ — 
прискорене штучне доведення не¬ 
достиглих плодів до споживчої 
стиглості. Застосовують, коли ово¬ 
чі або фрукти не можуть дозріва¬ 
ти в умовах культури, коли необ¬ 
хідно штучно скоротити період 
достигання пізньостиглих сортів 
або є потреба знімати помідори, 
персики, абрикоси, груші, яблу¬ 
ка, дині тощо недостиглими для 
підвищення їхньої транспортабель¬ 
ності й лежкості. Д. п. грунтується 
на тому, що в тканинах плодів 
утворюється етилен. Найкращим 
способом Д. п. є етиленовий, що 
полягає в додаванні незначних доз 
етилену в повітря плодоовоч. скла¬ 
дів, сховищ, спец, камер. Див. та¬ 
кож Плодівництво. 

Б. Л. Чудновський. 

ДОЇЛЬНА УСТАНОВКА — комп¬ 
лекс машин і обладнання для доїн¬ 
ня корів та первинної обробки мо¬ 
лока. Являє собою потокову напів¬ 
автоматичну лінію, на якій вико¬ 
нується виробничий цикл: підми¬ 
вання вим’я корови, видоювання 
молока доїльними апаратами дво¬ 
тактної чи тритактної дії; облік 
молока від кожної корови чи гру¬ 
пи тварин; транспортування моло¬ 
ка по закритому молокопроводу 
в молочне відділення, де його очи¬ 
щають, охолоджують, збирають 
у місткості (танки) й перекачують у 
транспортні засоби (молоковози) 
для відправки на молокозавод. 
Д. у. мають обладнання для одер¬ 
жання штучного холоду та гарячої 
води й дезинфекції доїльної апа¬ 
ратури. Є Д. у. з обладнанням 
для переробки молока на молочні 
продукти (вершки, масло тощо). 
Д. у. значно підвищують продук¬ 
тивність ппчтті ГТпчттюють завдя¬ 
ки штучному створенню вакууму 

Доїльна установка «Тандем»: 1 — станки; 2 — кормороз¬ 
давач; 3 — доїльні апарати; 4 — молокопровід; 5 — вакуумна 
лінія; 6 — система промивання; 7 — бак для води; 8 — нагрів¬ 
ник ВЄТ-200; 9 — вакуум-насос; 10 — бак для молока; 11 — 
холодильна установка; 12 — шафа запчастин 

під дійками корови. Сучасні Д. у. 
поділяють на Д. у. для до¬ 
їння в стійлах (у від¬ 
ро й молокопровід) і Д. у. для 
доїння в спеціально 
обладнаних станках 
(«Ялинка», «Тандем», УДС-3, кон- 
вейєрні «Карусель»). Вибір типу 
доїльної установки залежить від 
способу утримання тварин, їхньої 
продуктивності, призначення й роз¬ 
мірі в ферм, екон. можливостей 
г-ва. При застосуванні Д. у. з пе¬ 
реносними відрами (головним чи¬ 
ном в родильних відділеннях) одна 
доярка обслуговує 14—18 корів за 
годину, а з молокопроводом (по 
якому молоко відсмоктується в 
молочне відділення) — 20—ЗО ко¬ 
рів за годину. «Ялинка» склада¬ 
ється з двох секцій групових до¬ 
їльних станків на 8 корів кожна, 
розміщених по обидва боки тран¬ 
шеї, в якій працює майстер. В од¬ 
ному з станків доять корів, у друго¬ 
му їх готують до доїння. «Ялинка» 
має один комплект доїльних апа¬ 
ратів, розрахована на 200—400 
корів. Обслуговують її два майстри 
машинного доїння, продуктивність 
установки 86 корів за годину. Д. у. 
«Тандем» (мал.) має 6—8 індиві¬ 
дуальних станків, розміщених по 
З—4 з обох боків робочої траншеї 
майстра машинного доїння. В кож¬ 
ний станок ( з доїльним апаратом) 
запускають по одній корові. Про¬ 
дуктивність цієї Д. у.— бО^корів 
за годину, обслуговують п два 
майстри доїння. 
На конвейєрних Д. у. процес доїн¬ 
ня розрахований на послідовне ви¬ 
конання операцій 2—4 оператора¬ 
ми. Тварини під час доїння стоять 
у станках, розташованих на ру¬ 
хомій коловій платформі, а опера¬ 
тори — на нерухомому робочому 
місці збоку біля платформи. Го¬ 
тують корів до доїння перед їхнім 
заходом на платформу. Продук¬ 
тивність установки — 100 і більше 
корів за годину. Для доїння корів 
у літніх таборах застосовують пе¬ 
ресувні Д. у. з прохідними стан¬ 
ками, обладнаними тентом, який 
захищає обслуговуючий персонал 
від дощу та спеки. В Д. у., облад¬ 
наних станками, молоко з доїль¬ 
них апаратів надходить по моло¬ 
копроводу на первинну обробку й 
переробку в автоматизоване молоч¬ 
не відділення. Д. у. мають механі¬ 
зовані пристрої для дозованої ви¬ 
дачі кормів під час доїння. Доїль¬ 
ну й молочну апаратуру та молоко- 
провідну систему після кожного 
доїння ретельно промивають і де¬ 
зинфікують під дією автоматизо¬ 
ваної циркуляційної системи. 
Літ.: Королев В. Ф. Доильньїе маши¬ 
ни. М., 1969; Похваленский В. П. 
Доильньїе установки. М., 1971; Ткач 
В. Д., Омельченко О. О. Довідник 
механізатора-тваринника. К., 1976. 

О. О. Омельченко. 

доїння — одержання молока від 
лактуючих с.-г. тварин (корів, кіз, 
овець, кобил, верблюдиць), при 
якому використовують складний 
рефлекторний процес виведення 
молока, що регулюється нервовою 
й гуморальною системами тварини. 
Молоковіддача настає внаслідок 
подразнень, пов’язаних з підго¬ 
товкою до Д. (прихід доярок, шум 
доїльного апарата), а також под¬ 

разнення нервових закінчень ді¬ 
йок і вим’я. Сигнали подразнень 
передаються в головний мозок у 
гіпофіз, який продукує гормон 
окситоцин, що стимулює скоро¬ 
чення альвеол вим’я й виведення 
молока. Д. буває машинне й ручне. 
Машинне Д. підвищує про¬ 
дуктивність праці, майстер машин¬ 
ного доїння може обслужити 100 
і більше корів. Перед Д. вим’я 
підмивають, витирають рушником 
і роблять масаж. Перші забрудне¬ 
ні струмені молока здоюють в окре¬ 
мий посуд і на дійки надягають 
доїльні стакани (див. Доїльна уста¬ 
новка). Тривалість машинного Д. 
залежить від величини надою та 
рефлексу виведення молока і має 
становити не більш як 4—5 хв. Ма¬ 
шинами доять корів, у яких здо¬ 
рові й певної форми вим’я та дійки. 
При ручному способі найдо¬ 
сконалішим є Д. кулаком. Дійку 
стискують спочатку вказівним і 
великим пальцями, потім середнім, 
підмізинним і мізинцем. Доїти 
слід енергійно й не довше як 8 хв, 
інакше вим’я розслаблюється й 
повністю не видоюється, а останні 
порції молока найжирніші. В про¬ 
міжках між Д. вим’я знову запов¬ 
нюється молоком. 
ДОЙЛЬ (Дойл; Ооуіе) Артур-Ко¬ 
най (22.V 1859, Едінбург — 7.VII 
1930, Кроуборо) — англійський 
письменник. Закінчив Едінбурзь- 
кий ун-т. За фахом лікар. Літ. 
діяльність почав 1879. Автор при¬ 
годницьких та істор. романів 
«Вигнанці» (1893), «Подвиги брига¬ 
дира Жерара» (1894—95), «Род- 
ней Стон» (1896), науково-фан¬ 
тастичних творів «Втрачений світ» 
(1912), «Отруєний пояс» (1913), 
«Маракотова безодня» (1929). 
Широку популярність Д. принес¬ 
ли детективні повісті «Знак чоти¬ 
рьох» (1890),’ «Собака Баскерві¬ 
лів» (1901—02), «Долина жахів» 
(1914—15), збірки оповідань «При¬ 
годи Шерлока Холмса» (1891—92) і 
«Спогади про Шерлока Холмса» 
(1892—93). 
Те.: Укр. перекл.— Вибрані тво¬ 
ри, т. 1 — 2. X., 1928; Втрачений світ. 
X.— Одеса, 1937; Собака Баскервілів. 
К.—X., 1937; По багряному сліду. 
К., 1957; Оповідання про Шерлока 
Холмса. К., 1977; Рос. перек л.— 
Собрание сочинений, т. 1—8. М., 
1966; Затерянньїй мир. К., 1975. 
ДОЙНА — жанр румунського та 
молдавського муз. фольклору. Д. 
поділяються на вокальні й інстру¬ 
ментальні. Спочатку виникли як 
пісні чабанів. Мелодія імпровіза¬ 
ційна, перша частина — елегійна, 
сумна, друга — танц. характеру. 
В 17—19 ст. поширилися Д., в яких 
поряд з сумними й любовними, з’я¬ 
вилися й соціальні мотиви про бід¬ 
ність, солдатчину, про героїчні 
подвиги нар. месників — гайдуків. 
У сучас. Д. оспівується радість 
нового життя. Д. побутує й серед 
молдав. населення на Україні. 
ДОК (англ. боск)—1) Споруда 
для огляду й ремонту підводної 
частини судна, а іноді й для судно¬ 
будування. Є звичайно частиною 
верфі, суднобудівного або судно¬ 
ремонтного підприємства. Розріз¬ 
няють Д. сухі, наливні і плавучі. 
Сухий Д. являв собою водонепро¬ 
никну камеру з затвором, у якій 
введене за допомогою лебідок чи 
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ін. засобів судно опускається на 
підпори після закривання затвора 
й відкачування насосами води. 
Довж. таких Д. до 500, шир.— 
до 75 м. Наливний Д.— водонепро¬ 
никна камера з каналом для вве¬ 
дення судна й підпорами, на які 
опускається судно після відкри¬ 
вання затвора й видалення налитої 
води. За допомогою таких Д. можна 
спускати на воду й піднімати з неї 
судна серед, розміру. Плавучий 
Д. (мал.) складається з плоского 

Плавучий док 

прямокутного понтона, на якому 
встановлено підпори, й однієї-двох 
порожнистих башт-стінок. Щоб 
встановити судно на підпори, час¬ 
тину відсіків понтона й нижньої 
частини башт спочатку заповню¬ 
ють водою (Д. занурюється), а 
потім відкачують її (Д. спливає 
разом з судном). Довж. плавучих 
Д. 250—300, шир.— понад 45 м, 
вантажопідйомність—до 100 тис. т. 
Д. споруджують гол. чин. з бето¬ 
ну, залізобетону й сталі. 2) Штуч¬ 
ний портовий басейн з затвором, 
призначений для стоянки суден під 
час вантажно-розвантажувальних 
робіт у місцях зі значними при¬ 
пливно-відпливними коливаннями 
рівня моря. 3) Збірно-розбірна 
споруда, обладнана для тех. обслу¬ 
говування великих літальних апа¬ 
ратів, гол. чин. дирижаблів. 
ДбКАЗИ у праві — будь-які 
фактичні дані, одержані у визна¬ 
ченому законом порядку, що ма¬ 
ють значення для правильного ви¬ 
рішення кримінальної чи цивіль¬ 
ної справи. Питання, пов’язані 
з Д., урегульовано ст. 16 і 17 
Основ кримінального судочинства 
Союзу РСР і союзних республік 
(в УРСР — гл. 5 КПК УРСР) і 
ст. 17, 18 і 19 Основ цивільного 
судочинства Союзу РСР і союзних 
республік (в УРСР — гл. 4 ЦПК 
УРСР). У кримінальному судо¬ 
чинстві на підставі Д. встановлю¬ 
ють наявність або відсутність сус¬ 
пільно небезпечного діяння (події 
злочину), винність або невинність 
обвинуваченого (підсудного), сту¬ 
пінь відповідальності винних, ха¬ 
рактер і розмір шкоди, завданої 
злочином, причини й умови, що 
сприяли вчиненню злочину, та 
ін.; у цивільному судочинстві — 
наявність або відсутність обставин, 
що обгрунтовують вимоги й запе¬ 
речення сторін, а також ін. обста¬ 
вини, необхідні для з’ясування 
істини по справі. Джерелом (засо¬ 
бом) одержання Д. є: у криміналь¬ 
ному процесі — показання свід¬ 
ків. потерпілого, підозрюваного, об¬ 

винуваченого, висновок експерта, 
речові докази, протоколи слідчих 
і суд. дій та ін. документи; в ци¬ 
вільному процесі — пояснення сто¬ 
рін і третіх осіб, показання свід¬ 
ків, письмові Д., речові Д. і вис¬ 
новки експертів. Цей перелік — 
вичерпний. Збирання і перевірку 
Д. закон покладає на суд, проку¬ 
рора, особуу яка проводить діз¬ 
нання, і слідчого. В той же час Д. 
по кримінальній справі можуть 
бути подані підозрюваним, обви¬ 
нуваченим, їхніми захисниками, 
будь-якими громадянами, устано¬ 
вами тощо; в цивільному процесі 
Д. подаються сторонами та ін. осо¬ 
бами, які беруть участь у справі. 
Рад. процесуальним законодавст¬ 
вом визначено правила відносно 
збирання кожного Д., що сприяє 
одержанню найповніших, всебічних 
і об’єктивних фактів по конкретній 
справі (див., наприклад, Допит, 
Обшук). Ніякі Д. не мають напе¬ 
ред встановленої сили. Вони оціню¬ 
ються судом, слідчим тощо за їх¬ 
нім внутр. переконанням, що грун¬ 
тується на всебічному, повному та 
об’єктивному розгляді всіх обста¬ 
вин справи в їхній сукупності від¬ 
повідно до закону і соціалістичної 
правосвідомості. Штучне створен¬ 
ня Д. є злочином. Д. поділяють: 
щодо осн. факту — на прямі (без¬ 
посередньо встановлюють або за¬ 
перечують факти, сукупність яких 
дає змогу відповісти на осн. питан¬ 
ня справи) й непрямі (виявляють 
різні проміжні факти, на підставі 
яких встановлюється осн. шуканий 
факт); щодо джерела одержання 
їх — на первісні (базуються на 
безпосередньому сприйнятті фак¬ 
ту) й похідні; в кримінальному 
процесі — ще й на обвинувальні 
й виправ дальні. 
Літ.: Гродзинський М. М. Докази в 
радянському кримінальному процесі, 
ч. 1. X., 1933; Теория доказательств 
в советском уголовном процессе. М., 
1966. Ф. К. Глух. 

ДОКЕМБРІЙ — найдавніший 
етап геологічної історії розвитку 
земної кори та гірські породи, що 
утворилися в той час. Почався по¬ 
над 3,5 млрд. років тому, тривав 
бл. З млрд. років. Геол. утворення 
Д. представлені гол. чин. криста¬ 
лічними породами, частково — 
зміненими осадочними (джеспілі¬ 
ти, кварцити), метаморфічними 
й вулканогенними породами. За 
структурно-геол. даними Д. поді¬ 
ляють на нижній Д., або архей 
(див. Архейська ера і група), і 
верхній Д., або протерозой (див. 
Протерозойська ера і група). За 
даними вивчення абс. віку порід 
Д. поділяють на п’ять мегациклів 
(див. Геохронологія). Архейські, 
переважно кристалічні породи 
(гнейси, мігматити, амфіболіти то¬ 
що), складають фундамент давніх 
платформ і виходять на поверх¬ 
ню в межах кристалічних щитів, 
зокрема Балтійського щита, Ук¬ 
раїнського щита та ін. Нижні ча¬ 
стини осадочного чохла давніх 
платформ складаються з протеро¬ 
зойських метаморфічних порід — 
кварцових пісковиків, кварцитів, 
глинистих сланців тощо. В породах 
Д. виявлено скам’янілі залізобак¬ 
терії, синьо-зелені водорості, гриб¬ 
ки тощо. В Д. встановлено ряд епох 

підвищеної тектонічної активності 
(див. Докембрійські епохи склад¬ 
частості). З породами Д. пов’яза¬ 
ні родовища залізних, алюмініє¬ 
вих і марганцевих руд, золота то¬ 
що. 
Літ.: Стратиграфія УРСР, т. 1. До¬ 
кембрій. К., 1972; Лазуренко В. І., 
Рябенко В. А., Хорунжий В. Я. Деякі 
різновиди викопних водоростей і до¬ 
кембрійських карбонатних порід Укра¬ 
їнського щита. «Геологічний жур¬ 
нал», 1977, т. 37, № 2. В. А. Рябенко. 

ДОКЕМ БРГЙСЬКІ ЕПбХИ 
СКЛАДЧАСТОСТІ — епохи в ге- 
ологічиій історії планети, під час 
яких відбувалися найдавніші де¬ 
формації земної кори. Охоплюва¬ 
ли докембрій (архейську і проте¬ 
розойську ери). Супроводились ін¬ 
тенсивним метаморфізмом, гра¬ 
нітизацією й магматизмом з утво¬ 
ренням гранітогнейсових куполів, 
що стали першими ядрами щитів 
на давніх платформах. На різних 
континентах дослідники виділя¬ 
ють неоднакову кількість Д. е. с. 
Осн. з них у Євразії — катархей- 
ська, або білозерська (бл. 3500 
млн. років тому), кольська, або 
придніпровська (2800—3000), са¬ 
амська, або криворізька (2200— 
2800), біломорська (1900—2200), 
карельська (1500—1800), готська 
(1200—1400), дальсландська, або 
сатпурська (900—1500), й байкаль¬ 
ська (680—800); у Пн. Америці — 
лаврентійська, кеноранська, гуд- 
зонська, ельсонська й гренвільська; 
в Африці — трансваальська, роде¬ 
зійська, ебурнейська, майомбська, 
луліанська й ассінтська. Вна¬ 
слідок Д. е. с. виникли структури 
Балтійського щита, Українського 
щита й Канадського щита; з ними 
пов’язане й утворення давніх плат¬ 
форм. Д. е. с. зумовили утворення 
унікальних родовищ заліз., мар¬ 
ганцевих та алюмінієвих руд, зо¬ 
лота, урану, міді, нікелю, кобаль¬ 
ту, свинцево-цинкових родовищ, 
слюди тощо. 
Літ.: Тектоника Евразии. М., 1966; 
Тектонические картьі континентов. М., 
1967; Бондарчук В. Г. Движение и 
структура тектоносфери. К., 1970. 

В. С. Токовенко. 

ДбКТОР НАУК (лат. Зосіог — 
учитель, наставник) — вчений сту¬ 
пінь. Присвоюється особам, які 
захистили докторську дисертацію й 
мали до того, як правило, вчений 
ступінь кандидата наук (в СРСР) 
або магістра. В СРСР запровадже¬ 
но з 1934; присуджує Вища ате- 
стаційна комісія при Раді Мініст¬ 
рів СРСР. У деяких країнах 
(ФРН, Австрія та ін.) ступінь 
Д. н. присвоюють особам, що за¬ 
кінчили вищі навч. заклади й за¬ 
хистили спец, роботи. 
ДОКТРИНА (лат. сіосігіпа— вчен¬ 
ня) — наукова або філософська 
теорія, провідний теоретичний або 
політ, принцип у діяльності дер¬ 
жави (напр. Монро доктрина), 
партії; нормативна формула. 
ДОКТРИНА ВОЄННА — прий¬ 
нята державою система поглядів 
на мету, характер, засоби й форми 
ведення війни, на підготовку до неї 
країни і її збройних сил; визначає 
напрям військ, будівництва. Д. в. 
має класову природу, втілює воєн¬ 
ну політику д-ви; визначається 
характером її суспільного ладу. 
Основу Д. в. капіталістичних д-в 

ДОКТРИНА 
ВОЄННА 

А.-К. Дойль. 
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становить антикомунізм, прагнен¬ 
ня імперіалізму ліквідувати сві¬ 
тову систему соціалізму, еконо¬ 
мічно й політично закабалити ін. 
країни, встановити світове пану¬ 
вання. Рад. Д. в. грунтується на 
марксистсько-ленінському вченні 
про війну та армію, на досяг¬ 
неннях рад. воєнної науки й вихо¬ 
дить з миролюбної політики Рад. 
Союзу, ідей захисту соціалістич¬ 
них завоювань трудящих, миру 
та безпеки в усьому світі. 
Літ.: Знгельс Ф. Избранньїе военньїе 
произведения. М., 1958; Ленин В. И. 
О войне, армии и военной науке. М., 
1965. С. /. Постников. 

дркумЄнт (лат. боситепіит — 
взірець, посвідчення, доказ) — 1) 
Письмовий акт, здатний служи¬ 
ти доказом юридичних відносин або 
фактів, що спричинюють правові 
наслідки. За порядком складання 
розрізняють Д. публічні (виходять 
від держ. і громад, органів) і при¬ 
ватні, особисті (листи, щоденники, 
рукописи). За правовим змістом 
Д. в СРСР поділяються на дер- 
жавноправові (напр., передбачені 
Законом СРСР про вибори до Вер¬ 
ховної Ради СРСР), адміністра¬ 
тивно-правові (акти управління, 
службові довідки, доповідні за¬ 
писки, дипломи тощо), суд.-про- 
курорські (вироки, ухвали, рі¬ 
шення, виконавчі листи), цивіль- 
ноправові (договори, нотаріальні 
записи, заповіти), земельно- і 
колгоспноправові (статути і шну¬ 
рові книги колгоспів), фінансово- 
правові (поліси, чеки та ін.), ма¬ 
теріал ьно-госп. (акти приймання- 
здавання матеріальних цінностей, 
кошториси, накладні), всі види 
обліку — бухгалтерського, стати¬ 
стичного, оперативного (баланси, 
рахунки, грошові відомості, каль¬ 
куляції, акти документальних ре¬ 
візій). 2) Офіц. посвідчення особи 
(паспорт, трудова книжка). 
3) Історично достовірне письмове 
джерело (див. Архіви). 4) Ма¬ 
теріальний об’єкт, у якому містить¬ 
ся та або ін. інформація (напр., 
перфораційна карта). 

Л. В. Коваль. 

ДОКУМЕНТАЛІСТИКА, доку- 
ментаційна кібернетика — науко¬ 
ва дисципліна, прикладна галузь 
кібернетики, що вивчає структуру 
і властивості документальної ін¬ 
формації, розвиток форм доку¬ 
ментів, у першу чергу — матрич¬ 
них, методи й засоби автоматичної 
обробки, зберігання, пошуку й ви¬ 
користання їх, методичні основи 
організації інформаційних маси¬ 
вів, потоків і процесів з метою оп- 
тимізації управління великими, 
головним чином багатоканальними, 
документальними системами. Д. 
тлумачить документ у широкому 
плані як інформацію, що зафіксо¬ 
вана на матеріальному носії (пись¬ 
мовий текст, книга, журнал, пер¬ 
фокарта, перфострічка, магнітна 
плівка тощо) з метою передачі 
або дальшого використання її. 
Д. лежить на стику інформатики, 
семіотики, системотехніки й ря¬ 
ду документознавчих дисциплін 
(архі вознавство, бібліотекознав¬ 
ство, діловодство та ін.). На від¬ 
міну від семіотики, що досліджує 
властивості знаків і знакових си¬ 
стем, Д. вивчає документ у цілому, 

його форму, властивості, метод 
і мову документування, спосіб 
сприймання й обробки, кількість 
інформації в документі. Д. виник¬ 
ла на поч. 60-х рр. під впливом 
впровадження ідей і методів кі¬ 
бернетики в документаційну прак¬ 
тику в зв’язку з необхідністю упо¬ 
рядкувати потоки й фонди доку¬ 
ментів і пристосувати останні до 
автом. обробки. Д. як наук, дис¬ 
ципліна перебуває на стадії ста¬ 
новлення і формування. Значення 
Д. зростає в зв’язку з використан¬ 
ням її методів для впорядкування 
систем документації (фінансово- 
екон., виробничо-тех., організа¬ 
ційно-розпорядчої та ін.) з метою 
оптимізації документаційного за¬ 
безпечення автоматизованих си¬ 
стем управління. А. Б. Фельзер. 

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ КІНб — вид 
кіномистецтва, матеріалом для яко¬ 
го є зйомки дійсних подій. Завдяки 
достовірності Д. к. є цінним істор. 
документом. У Д. к. розрізняють 
кінохроніку й кінопубліцистику 
(документальні фільми). Виник¬ 
нення Д. к. пов’язане з народжен¬ 
ням кінематографа (фільми братів 
Люм’єр, 1895). На Україні перші 
документальні кінозйомки зробив 
1896—97 Харків, художник-фото- 
граф А. Федецькии кіноапаратом 
власної конструкції (хронікаль¬ 
ні фільми: «Народне гуляння на 
Кінній площі в Харкові*, < Відхід 
поїзда від Харківського вокзалу> 
та ін.). В 1911 у Києві засн. кіно¬ 
студію <Експрес», яка регуляр¬ 
но випускала кіноперіодику. Тут 
уперше було зроблено зйомки з 
аероплана (1913). 
Рад. документальне кіно зароди¬ 
лося в роки революції й громадян, 
війни. Рад. оператор и-хронікери 
Е. Тіссе, П. Новицький, О. Ле- 
вицький, Г. Гібер, П. Єрмолов та 
ін. зафіксували події на фронтах, 
перші кроки будівництва нової со¬ 
ціалістичної держави, зробили бл. 
ЗО зйомок з життя й діяльності 
В. І. Леніна. В 20-і рр. виходили 
документальні кіножурнали «Кі- 
нотиждень», «Кіноправда». На Ук¬ 
раїні В. Гардін зняв фільм <Вели¬ 
кий Жовтень* (1922). У творчо¬ 
сті Дз. Вертова, зокрема, у філь¬ 
мах, створених на Україні, — 
-«Одинадцятий*, -«Людина з кіно¬ 
апаратом*, «Симфонія Донбасу*, 
інформативній хроніці надава¬ 
лось агітаційного, публіцистично¬ 
го характеру, факти осмислюва¬ 
лись за допомогою монтажу, текс¬ 
ту. Монтуючи матеріал старої 
кінохроніки, важливі документаль¬ 
ні фільми істор. плану створила 
режисер Е. Шуб. У 30-х рр. Д. к. 
розширило свою тематику, збага¬ 
тилося на нові жанри. Зокрема, на 
укр. студіях знято фільми «Біль¬ 
шовик Ізотов* (1933, реж. М. Лев- 
ков), «Київ* (1936, реж. В. Ля- 
ховський, «Визволення* (1940, 
реж. О. Довженко) та ін. В роки 
Великої Вітчизн. війни хронікаль¬ 
ний матеріал на фронтах знімали 
понад 200 кінооператорів. Значни¬ 
ми творами кіномист. й важливи¬ 
ми істор. документами стали кар¬ 
тини «Наша Москва* (реж. М. 
Слуцький), «Ленінград у боротьбі* 
(реж. Р. Кармен, Ю. Учитель), 
«Сталінград* (реж. Л. Варламов). 
Зближенню хроніки і мист. сприя¬ 

ла участь у Д. к. майстрів худож. 
кіно, зокрема О. Довженка («Бит¬ 
ва за нашу Радянську Україну», 
1943, «Перемога на Правобережній 
Україні*, 1945). У повоєнні роки 
виходять фільми про відбудову 
нар. г-ва («Донбас*, реж. М. Бі- 
линський). Спроби доку металіс¬ 
тів поставити в центрі оповіді 
людину, притаманні кращим філь¬ 
мам 50-х рр. («Повість про наф¬ 
товиків Каспію*, реж. Р. Кармен), 
набули дальшого розвитку в Д. к. 
60-х і 70-х рр., зокрема у фільмах, 
випущених на Україні: «Керма¬ 
ничі* (реж. І. Грабовський), «Двоє 
з мартена* (реж. В. Шкурін), «Ко¬ 
раблі не вмирають* (реж. Л. 
Юдін), усі — 1965, та ін. Під впли¬ 
вом телебачення, яке взяло на себе 
репортажну функцію, поглиблю¬ 
ється соціальний аналіз подій, 
відображуваних у документаль¬ 
них фільмах. Досягненням Д. к. 
стали стрічки М. Ромма «Звичай¬ 
ний фашизм*, «І все-таки я вірю»; 
Р. Кармена «Палаючий конти¬ 
нент», «Серце Корвалана». Виз¬ 
начною подією Д. к. є створення 
кіноепопеї «Велика Вітчизняна» 
(20 серій). Серед відомих майст¬ 
рів рад. Д. к. — О. Медведкін, 
В. Лисакович, Л. Махнач 
(РРФСР), Г. Асатіані (Грузія), М. 
Каюмов (Узбекистан), Г. Франк, 
У. Браун, А. Фрейманіс (Латвія) 
та ін.; на Україні—А. Слісаренко 
(«П’ять пісень про комуністів»), 
О. Косинов («Розум, честь і совість 
епохи»), В. Сперкач, О. Коваль, 
В. Шкурін. Ряд рад. документ, 
стрічок здобули вищі нагороди 
на міжнар. кінофестивалях ко¬ 
роткометражних фільмів (Лейп- 
ціг, Обергаузен, Краків та ін.). 
Літ.: Самое важное из всех искусств. 
Ленин о кино. Сборник документов и 
материалов. М., 1963; Правда кино и 
«киноправда». М., 1967; Современньїй 
документальний фильм. М., 1970; 
Слободян М. І. Сучасний український 
документальний фільм. К., 1972; 
Дробашенко С. В. Феномен достовер- 
ности. М., 1972. М. І. Слободян. 
ДОКУЧАЄВ Василь Васильович 
[17.11 (1.ІІІ) 1846, с. Милюково, 
тепер Сичевського р-ну Смол, 
обл.—26.x (8.XI) 1903, Петер¬ 
бург] — російський природозна¬ 
вець, основоположник наукового 
генетичного грунтознавства та зо¬ 
нальної агрономії. Закінчив Пе- 
терб. ун-т (1871). З 1883 — проф. 
цього ун-ту. Д. розробив основи 
вчення про грунт як про особливе 
природноісторичне тіло, а також 
поняття про фактор грунтоутво¬ 
рення. Він першим довів, що грун¬ 
ти на земній поверхні утворюються 
шляхом надзвичайно складної вза¬ 
ємодії місцевого клімату, рослин¬ 
них і тваринних організмів, скла¬ 
ду й будови материнської породи, 
рельєфу місцевості й, нарешті, 
віку країни та ін. Д. розробив пер¬ 
шу в світі природноісторичну кла¬ 
сифікацію грунтів. У 1888—94 Д. 
очолював експедицію, що вивчала 
грунти, рослинність і геол. умови 
Полтав. та Нижегородської губ. 
Було складено грунтові карти гу¬ 
берній і створено природничоістор. 
музеї в Нижньому Новгороді (пер¬ 
ший у Росії) і в Полтаві. Д. склав 
грунтову карту Кавказу і карту 
загального поширення грунтів у 
Пн. півкулі. В 1892 Д. організував 
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при Лісовому департаменті спец, 
експедицію для випробування різ¬ 
них способів і прийомів лісового 
й водного г-ва в степах Росії. Ма¬ 
сиви для дослідження були вибра¬ 
ні між Волгою й Доном (Кам’яно- 
степовий), між Доном і Дінцем 
(Старобільський) та між Кальміу- 
сом і Дніпром (Великоанадольсь- 
кий). На основі комплексного вив¬ 
чення степів експедиція розробила 
конкретні плани обводнювальних 
робіт, створення полезахисних лі¬ 
сових смуг, боротьби з ерозією 
грунтів тощо. В 1892—95 Д. був 
директором Новоолександрійсь ко¬ 
го ін-ту с. г. і лісівництва (1914 
евакуйований з Пулав, нині ПНР, 
до Харкова), в якому створив пер¬ 
шу в Росії кафедру грунтознавст¬ 
ва. У 1946 АН СРСР встановлено 
золоту медаль і премію ім. В. В. 
Докучаєва. Ім’я Д. присвоєно, зо¬ 
крема, Харків, с.-г. інституту. 
Те.: Сочинения, т. 1—9. М. —Л., 
1949—61; Избранньїе сочинения. М., 
1954; Наші степи колись і тепер. К.— 
X., 1949; Російський чорнозем. К.— 
X., 1952. 
Літ.: Вернандер Н. Б. В. В. Докучаєв 
— творець вітчизняного грунтознавст¬ 
ва. К., 1961; Кирьянов Г. Ф. Василий 
Васильевич Докучаєв. М., 1966. 

ДОКУЧАЄВСЬК (до 1954 — Оле- 
нівські Кар’єри) — місто Волно- 
васького р-ну Донецької обл. 
УРСР, за 14 км від залізничної ст. 
Оленівка. Засн. 1898, коли на тер. 
теперішнього Д. рос.-бельг. мета¬ 
лургійне т-во почало закладати 
кар’єри для видобування флюсо¬ 
вого вапняку. Рад. владу встанов¬ 
лено в грудні 1917. З 1954 Д.— міс¬ 
то. В місті — флюсодоломітовий 
і залізобетонних виробів з-ди, під¬ 
приємства буд. матеріалів, комбі¬ 
нат побутового обслуговування. 
Донецька дослідна станція вино¬ 
градарства. 8 заг.-освітніх, музич¬ 
на, спортивна школи, гірничий і 
торг, технікуми; лікарня. Палац 
і будинок культури, 3 клуби, 8 
бібліотек. Названий на честь рос. 
вченого В. В. Докучаєва. 
ДбЛАР (англ. боїіаг, від нім. 
Таїег — талер) — 1) Грошова оди¬ 
ниця США, Канади, Австралії, 
Нової Зеландії, Сінгапуру; поді¬ 
ляється на 100 центів. У США 
запроваджений в 1785 конгресом 
(срібний Д.). Законом 1792 було 
введено біметалізм з вільним кар¬ 
буванням Д. з золота й срібла. 
З 1873 грош. одиницею став золо¬ 
тий Д. Офіційно золотий стан¬ 
дарт у США було встановлено 
1900 — вміст чистого золота в Д. 
становив 1,50463 г. Після 1-ї сві¬ 
тової війни Д. відіграє провідну 
роль серед валют капіталістичного 
світу. Але світова екон. криза 
1929—33 похитнула позиції Д., 
його золотий вміст було знижено до 
0,888671 г чистого золота (або на 
40,94%). Після 2-ї світової війни 
Д. США — основна валюта дола¬ 
рової зони (див. Валютні зони) й 
гол. резервна валюта капіталістич¬ 
ного світу, тобто Д. став поряд із 
золотом основою валют системи 
капіталізму. При цьому центр, 
банки іноз. д-в мали право вільно 
обмінювати Д. США на золото за 
твердою ціною (35 Д. за одну унцію 
золота). З 60-х рр. у зв’язку з по¬ 
силенням інфляції, хронічним де¬ 
фіцитом платіжного балансу і 

зменшенням золотого запасу США 
купівельна спроможність Д. знач¬ 
но знизилася, і його міжнар. пози¬ 
ції ослабли. Внаслідок загострення 
валютно-фін. становища в країні, 
пов’язаного, в першу чергу, з вели¬ 
чезними воєнними витратами, США 
провели (1971, 1973) девальвації 
Д., золотий вміст його знижено до 
0,736662 г чистого золота. З серпня 
1971 припинено обмін Д. на золото. 
Процес знецінювання Д. на світо¬ 
вому ринку триває, що свідчить 
про дальше поглиблення кризи ва¬ 
лютно-фін. системи капіталізму. 
2) Грошова одиниця Ліберії, Ефіо¬ 
пії, Малайзії, Барбадосу, Гайани, 
Трінідаду й Тобаго, Ямайки, Зх. 
Самоа, Сянгану, Фіджі, Багамсь- 
ких О-вів, Брунею й Гондурасу 
Британського. Поділяється на 100 
центів. Про паритетний курс шодо 
Д. США див. у статтях про ці краї¬ 
ни. 3) Д. держави Тонга — те саме, 
що й паанга. 
Курс долара щодо карбованця за 
котируванням Держбанку СРСР 
(крб.) 

Валюта За 
квітень 

1979 

Австралійський долар 100 74,25 

Долар США 100 66,10 

Канадський долар 100 56,59 

Новозеландський до¬ 
лар 100 70,17 
Сінгапурський долар 100 30,44 

ДОЛАРОВА ЗбНА — див. В а- 
лютні зони. 
ДОЛГАНИ (самоназва — долган, 
тиа-кіхі, саха) — народність, яка 
живе в Таймирському (Долгано- 
Ненецькому) автономному окрузі 
Красноярського краю РРФСР. 
Чисельність — 4,9 тис. чол. (1970, 
перепис). Мова — якутська (дол- 
ганський діалект). Віруючі Д.— 
православні; раніше зберігались й 
анімістичні вірування (зокрема 
шаманство, промисловий культ). 
Сформувались у народність у 19 — 
на поч. 20 ст. Осн. заняття —оле¬ 
нярство, мисливство, рибальство. 
ДОЛГЙХ Володимир Іванович (н. 
5.XII 1924, с. Іланське, тепер м. 
Іланський Красноярського краю)— 
рад. партійний діяч, Герой Соціа¬ 
лістичної Праці (1965), кандидат 
тех. наук (1968). Член КПРС з 
1942. Н. в сім’ї робітника. В 1941— 
43 — в Рад. Армії, учасник Вели¬ 
кої Вітчизн. війни. Закінчив 1949 
Іркутський гірничо-металург. ін-т. 
У 1949—58 — нач. зміни, цеху, 
гол. інженер з-ду в Красноярську. 
В 1958—62 — гол. інженер, 1962— 
69 — директор Норільського гір¬ 
ничо-металург. комоінату ім. А. П. 
Завенягіна. В 1969—72 — перший 
секретар Красноярського крайко¬ 
му КПРС. З 1972 — секретар ЦК 
КПРС, з 1976 одночасно зав. від¬ 
ділом ЦК КПРС. Член ЦК КПРС 
з 1971. Депутат Верховної Ради 
СРСР 7—10-го скликань. Нагород¬ 
жений 5 орденами Леніна, орденом 
Вітчизняної війни 1-го ступеня, ме¬ 
далями. 
долгоплбск Борис Олександ¬ 
рович [н. 12 (25).XI 1905, с. Лу- 
комль, тепер Вітеб. обл.] — радян¬ 
ський хімік-органік, акад. АН 
СРСР (з 1964). Герой Соціалістич¬ 

ної Праці (з 1963). Член КПРС з 
1945. Закінчив 1931 Моск. ун-т. 
Осн. праці (до 1957) пов’язані з 
вивченням окислювально-віднов¬ 
них систем як джерела вільних 
радикалів, механізму ініціювання 
та інгібірування радикальних про¬ 
цесів. З 60-х рр. проводив дослід¬ 
ження в галузі стереоспецифічного 
каталізу під впливом металоорга¬ 
нічних і карбенових комплексів 
перехідних металів. Роботи Д. 
використано в пром-сті для одер¬ 
жання нових видів синтетичних 
каучуків загального призначення, 
в т. ч. стереорегулярних. Нагород¬ 
жений 2 орденами Леніна, ін. ор¬ 
денами, медалями. Держ. пре¬ 
мія СРСР 1941, 1949; премія АН 
СРСР ім. С. В. Лебедєва, 1947, 
1963. 
ДОЛГОПРУДНИЙ — місто обл. 
підпорядкування Московської обл. 
РРФСР. Залізнична станція за 
18 км на Пн. від Москви. 64 тис. ж. 
(1977). Машинобудівний завод, 
ф-ка театрального реквізиту та ін. 
підприємства. В Д.— Моск. фіз.- 
технічний ін-т, Центр, аерологіч¬ 
на обсерваторія Держ. комітету 
СРСР по гідрометеорології і конт¬ 
ролю природного середовища. Агро- 
хім. дослідна станція ім. акад. 
Д. М. Прянишникова. Утвор. 1957. 
ДОЛГОРУКОВ Микола Андрійо¬ 
вич (1792—1847)—військовий і 
держ. діяч царської Росії, генерал 
від кавалерії, князь. У 1806—12 
служив у Моск. архіві Держ. коле¬ 
гії закорд. справ. Учасник воєн 
проти Франції, Ірану, Туреччини. 
Посол в Ірані (1829—ЗО). З 1831 
обіймав губернаторські посади, 
зокрема з 1840 — Харків., полтав., 
черніг. генерал-губернатор. Прово¬ 
див реакційну політику царизму 
на Україні. Т. Г. Шевченко затав- ♦ 
рував Д. в поезії «Юродивий >. 
ДОЛГУШИН Донат Олександро¬ 
вич [н. 16 (29).Х 1903, Пенза] — 
радянський біолог і селекціонер, 
акад. ВАСГНІЛ (з 1948). Закін¬ 
чив Тбіліський політех. ін-т (1927). 
З 1931 — співробітник Всесоюз. 
селекційно-генетич. ін-ту (Одеса). 
Працював над питаннями підви¬ 
щення якості елітного насіння, роз¬ 
робляв способи літнього садіння 
картоплі на Пд. України. Вивчав 
біологію розвитку рослин, опрацю¬ 
вав нову схему селекційно-насін¬ 
ницького процесу. Автор сортів 
пшениць: Одеська 13, Одеська 
1163 (ярі), Одеська 3, Одеська 12, 
Одеська 51, Одеська 66 (озимі, 
у співавт.). Нагороджений 3 орде¬ 
нами Леніна, орденами Жовтневої 
Революції, Трудового Червоного 
Прапора, медалями. Держ. премія 
СРСР, 1941; Держ. премія УРСР, 
1974. А. X Стельмах. 

ДОЛГУШИН ЦІ — революційний 
гурток на чолі з колишнім студен¬ 
том Петерб. технологіч. ін-ту 
О. В. Долгушиним,щодіяв 1872—73 
в Петербурзі, а згодом у Москві та 
Підмосков’ї. В роботі гуртка брало 
участь бл. 20 чол., у т. ч. кілька 
робітників. У 1873 Д. створили під¬ 
пільну друкарню в с. Сарєєві 
Моск. губ., де було видано 3 лис¬ 
тівки. Д. визнавали необхідність 
повалення самодержавства, вста¬ 
новлення демократичної республі¬ 
ки, вимагали заг. поділу землі то¬ 
що. Д. покладали надії на сел. ре- 

ДОЛГУШИНЦ 

В. І. Лолгих. 

В. О. Долгоплоск. 

Д. О. Долгушин. 
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ДОЛЕНГА- 
ХОДАКОВСЬКИЙ 

Схема річкової долини: 
1 — русло ріки; 2 — 
заплава; 3 — перша 
надзаплавна тераса; 
4 — друга надзаплавна 
тераса. 

волюцію. Восени 1873, коли поча¬ 
лися арешти, Д. перевезли друкар¬ 
ню до Харкова, потім у с. Синиху 
(тепер Кубинського р-ну Харків, 
обл.). Невдовзі гурток було роз¬ 
громлено. Діяльність Д. була од¬ 
ним з провісників «ходіння в на¬ 
род» 1874. 
ДОЛ£НГА-ХОДАКбВСЬКИИ 
фоіеда СЬос1ако\У5кі) Зоріан 
(літ. псевдонім Адама Чарноцько- 
го; 4.IV 1784, с. Підгайне, Біло¬ 
русія — 17.XI 1825) — польський 
і український фольклорист, етно¬ 
граф і археолог. Мандрував по 
Польщі, Білорусії, Україні. За¬ 
писав бл. 3000 текстів пісень, з 
них понад 2000 українських. Деякі 
з записаних Д.-Х. укр. пісень на¬ 
друковано в збірках М. Максимо¬ 
вича, П. Лукашевича, М. Гоголя. 
Д.-Х. належать наук, розвідки з 
фольклористики й етнографії. 
Видання: Українські народні пісні в 
записах Зоріана Доленги-Ходаковсько- 
го. К., 1974. 

ДОЛ£НГО Михайло Васильович 
[н. 29.VII (10.VIII) 1896] — укра¬ 
їнський рад. поет; ботанік. Див. 
Клоков М. В. 
ДОЛИНКО Григорій Назарович 
[н. 24.11 (8.III) 1917, с. Гаївка, те¬ 
пер Кіровоград, р-ну Кіровоград, 
обл.] — український рад. геолог, 
чл.-кор. АН УРСР (з 1964). Член 
КПРС з 1953. Закінчивши Харків, 
ун-т (1940), працював у виробни¬ 
чих геол. установах. З 1952 — 
співробітник Ін-ту геології і геохі¬ 
мії горючих копалин АН УРСР, з 
1963 — директор цього ін-ту. Осн. 
напрям наук, роботи — геологія 
нафти й газу, зокрема розробка 
теор. питань закономірностей ут¬ 
ворення й розміщення нафт, і га¬ 
зових родовищ. Премія АН СРСР 
ім. В. І. Вернадського, 1977. На¬ 
городжений орденом Трудового 
Червоного Прапора. Держ. пре¬ 
мія УРСР, 1971. м. 1. Павлюк. 
ДОЛЙНА Павло Трохимович 
(12.XI 1888, с. Мишоловка, тепер у 
складі м. Києва — 15. IX 1955, 
Київ) — український рад. актор 
і режисер театру і кіно. Член 
КПРС з 1945. Один із засновників 
«,Молодого театру» в Києві 
(1918—19), «Кийдрамте» (1920— 
21), театру <Березіль» (працював 
1922—27, з перервою). Ролі: Кар¬ 
динал («Іван Гус» за Шевченком), 
Кембль («У пущі» Лесі Українки), 
Осип («Ревізор» М. Гоголя) та 
ін. З 1925 — режисер Одес. кі¬ 
нофабрики ВУФКУ, 1929—40 — 
Київ, кіностудії худож. фільмів. 
Поставив фільми: худож.— «Бу¬ 
ря» (1928), «В заметах» (1929), 
«Чорні дні» (1930), «Свято Унірі» 
(1932); науково-популярні й тех.— 
на кіностудії «Техфільм»— у Киє¬ 
ві й Ташкенті (1941—43). Автор 
п’єси «Царі» (за Шевченком), кі¬ 
носценаріїв. У 1948—55 — дирек¬ 
тор Київ, музею театр, мистецтва. 

М. Г. Лабінський. 

ДОЛЙНА — від’ємні лінійно-ви- 
тягнуті форми рельєфу. Утворю¬ 
ються здебільшого внаслідок роз¬ 
миваючої дії текучої води. Почат¬ 
ковими формами Д. є яри та бал¬ 
ки. Найпоширеніші Д. річкові. 
Оформлені річкові Д. мають дно, 
в яке врізане русло річки, заплаву, 
що заливається водою під час по¬ 
вені, та схили, часто з уступами — 

терасами. Д. гірських річок ма¬ 
ють вигляд тіснин. каньйонів, 
ущелин. 
ДОЛЙНА — місто Івано-Франків¬ 
ської обл. УРСР, райцентр. За¬ 
лізнична станція. Д. відома з 10 ст. 
Входила до складу Галицько-Во¬ 
линського князівства. В 1349 
польс. феодали захопили Д. в 
складі Галичини. В 1525 Д. діста¬ 
ла магдебурзьке право. В Долин- 
ському старостві відбувалися ан- 
тифеод. виступи (див. Долинські 
повстання 1658 і 1740). За пер¬ 
шим поділом Польщі (1772) Д. 
загарбала Австрія, 1919 в складі 
Зх. України — бурж.-поміщиць¬ 
ка Польща. В 1923 в Д. проходив 
масовий страйк робітників дере- 
вообр. пром-сті. 1.У 1927 в Д. від¬ 
булася демонстрація, організована 
спілкою гірників, 1929 — страйк 
робітників різних професій. У 
1939 Д. в складі Зх. України воз¬ 
з’єднана з Рад. Україною. З 1939 
Д.— місто. Д.— один з нафтога- 
зопромислових центрів УРСР (див. 
«Долинанафтогаз»). 3-ди: га- 
зопереробний, 2 залізобетонних ви¬ 
робів і конструкцій, солеварний, 
цегельний, сокоекстракційний, мо¬ 
лочний, хлібний; швейна та бавов¬ 
нопрядильна ф-ки, райсільгосптех- 
ніка, комбінат побутового обслуго¬ 
вування. 8 заг.-освітніх музична, 
спортивна й художня школи; 5 
лік. закладів, у т. ч. лікарня. Бу¬ 
динок культури, 4 б-ки. В Д. наро¬ 
дилися: укр. архітектор І. І. Ле- 
винський, укр. скульптор М. Ф. 
Бринський, укр. композитор Я. 
Лопатинський, укр. і рос. філолог 
Л. Г. Лопатинський. 

ДОЛЙНА СМЄРТІ — міжгірна 
безводна улоговина в пн. частині 
пустелі Мохаве, на Зх. США, в 
штаті Каліфорнія. Довж. бл. 250 
км. Лежить на 85 м нижче від р. м. 
(найглибша западина Пн. Амери¬ 
ки). Одне з найжаркіших і найпо- 
сушливіших місць на Землі: мак¬ 
сим. т-ра влітку — понад +50°, 
опадів менше як 100 мм на рік. 
«ДОЛИНАНАФТОГАЗ» —одне з 
нафтодобувних підприємств Укра¬ 
їни. Розробляє нафтові поклади 
Долинського нафтопром. району, 
який включає Долинське родови¬ 
щу нафти, Північно-Долинське, 
Вигодське, Струтинське, Спаське, 
Ріпненське й Танявське нафт, ро¬ 
довища, які містяться на тер. 
Долинського і Рожнятівського р-нів 
Івано-Фр. обл. Перший фонтан 
нафти одержано 1950 на Долинсь- 
кому родовищі. Видобуток наф¬ 
ти 1977 зріс порівняно з 1950 біль¬ 
ше як у 18 раз, попутного газу — 
більше як у 27 раз. Нафта з під¬ 
приємств «Д.» надходить на Дрого¬ 
бицький нафтопереробний завод, 
попутний газ — на Долинський га- 
зопереробний завод. Підприємства 
оснащені найновішою технікою, на 
нафтопромислах впроваджено пе¬ 
редову технологію видобування 
нафти (гідравлічний розрив плас¬ 
тів водним розчином поліакрил- 
аміду, пружно-імпульсний метод 
діяння на пласти, розробка екра- 
нових і застійних зон переведенням 
нагнітальних свердловин на відбір 
рідини та ін.). В. А. Гринь. 
ДОЛЙНІН (сценічні псевд.— Ру¬ 
бай, Українець) Олександр Єрмо- 

лайович (1895, Полтавщина — 
8.У 1929, Харків) — український 
рад. актор театру й кіно. Творчу 
діяльність почав у театрі М. См- 
нельникова. Працював у Харків. 
Червонозаводському рос. драм, те¬ 
атрі, театрі ім. І. Франка (1926— 
27), Харків, театрі <Березіль> 
(1927—29). Ролі: Зіновій («Яблуне¬ 
вий полон» Дніпровського), Ка- 
ляєв («Пролог» Курбаса і С. К. 
Бондарчука), Пеклеванов («Броне 
поїзд 14-69» Вс. Іванова), Ласі Гре 
ніч («Джіммі Хіггінс» за Сінкле 
ром). Знімався в кіно. 

В. В. Г аккебуш. 
ДОЛЙНСЬКА — місто Кіровогр. 
обл. УРСР, райцентр. Залізничний 
вузол. Виникла 1873 під час будів¬ 
ництва з-ці Харків — Миколаїв. 
У грудні 1905 у Д. відбувся страйк 
залізничників. Рад. владу встанов¬ 
лено в лютому 1918. З 1957 Д.— 
місто. В Д.— залізобетонних ви¬ 
робів, маслоробний, комбікормо¬ 
вий та цегельний з-ди, птахо-, 
хлібний, хлібопродуктів та побу¬ 
тового обслуговування комбінати, 
райсільгосптехніка. 5 заг.-освітніх, 
музична й спортивна школи, лі¬ 
карня. Будинок культури, 2 клу¬ 
би, кінотеатр, 4 б-ки. У 1902 в Д. 
навчався укр. письменник А. Ю. 
Тесленко, 1911—14 викладав у за¬ 
лі знич. уч-щі А. С. Макаренко. 
ДОЛЙНСЬКЕ РОДбВИЩЕ НА¬ 
ФТИ — в Івано-Франківській обл. 
УРСР, у межах Передкарпатсько- 
го прогину. Пл. 32 км2. Пов’язане 
з антиклінальною складкою (див. 
Антикліналь). Поклади нафти — 
в пісковиках палеогенової системи, 
потужність окремих пластів коли¬ 
вається в межах від кількох метрів 
до 100—120 м. Глибина залягання 
їх 1600—3000 м. Нафтоносні вер¬ 
стви сполучені між собою тріщина¬ 
ми в єдину гідродинамічну систе 
му і мають спільний водонафтовий 
контакт. Нафта містить 6,13— 
10,10% парафіну, 17,0—23,8% 
смол, у ній практично немає сір¬ 
ки; густ. її 833,7 — 850,2 кг/м3. 
Перший нафт, поклад відкрито 
1950. Нафта родовища надхо¬ 
дить на Дрогобицький нафтопере¬ 
робний з-д. _ Б. 1. Ярош. 

ДОЛЙНСЬКИИ Лука (н. бл. 1745, 
м. Біла Церква, тепер Київ, обл.— 
10.III 1824, Львів) — український 
живописець. У 1770—71 навчався 
в Ю. Радивилівського, 1775—77 — 
у віденській АМ. Працював у 
Львові. В 1770—71 і 1777 для со¬ 
бору св. Юра намалював багато 
намісних ікон, «празників» і зо¬ 
бражень пророків. У 80—90-х рр. 
виконував роботи для різних цер¬ 
ков у Львові (св. Духа, П’ятниць- 
кої, св. Онуфрія) і в навколишніх 
селах. У 1807—10 в Почаєві очо¬ 
лив роботу по оформленню інтер’¬ 
єрів Успенського собору. Д. ство¬ 
рив і портрети: Ф. Володковича, 
Л. Галицького (обидва — 1770— 
71), М. Гарасевича (кін. 18 ст.) і 
М. Гриневецького. Твори Д. збе¬ 
рігаються V Львів, музеї укр. 
мистецтва. 
Літ.: Островський В. Нове про ху¬ 
дожника Луку Долинського. «Архіви 
України», 1966, № 2. 

ДОЛЙНСЬКИЙ ГАЗОПЕРЕРбБ- 
НИЙ ЗАВбД — підприємство 
нафтової пром-сті по переробці 
попутного нафтового газу. Розта- 
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шований у м. Долині Івано-Фр. 
обл. Збудований 1960—66. Склада¬ 
ється з двох технологічних блоків. 
З 1970 до складу з-ду входить і 
Пасічнянський газопереробний з-д 
Надвірнянського р-ну Івано-Фр. 
обл. Осн. продукція: суміш про¬ 
пан-бутану, технічний бутан, га¬ 
зовий бензин, відбензинений газ. 
З-д обладнано сучас. засобами ав¬ 
томатизації управління техноло¬ 
гічними процесами та контрольно- 
вимірювальними приладами. На 
технологічних установках впро¬ 
ваджено потокову хроматографію, 
що дало змогу значно підвищити 
якість продукції. /. О. Тусевич. 

ДОЛЙНСЬКИЙ РАЙОН — на 
Зх. Івано-Фр. обл. УРСР. Утворе¬ 
ний 1939. Пл. 1,5 тис. км2. Нас. 
84,3 тис. чол. (1978). У районі — 
53 населені пункти, підпорядкова¬ 
ні 2 міським, селищній та 25 сільс. 
Радам нар. депутатів. Центр — 
м. Долина. Більша частина району 
гориста (лежить у Карпатах Укра¬ 
їнських; вис. в межах району — 
до 1362 м, г. Магура). Корисні ко¬ 
палини: нафта, природний газ, 
торф, сіль, сірка, буд. матеріали 
тощо. Річки: Свіча з прит. Мізунка 
і Сукіль (бас. Дністра). Грунти дер¬ 
ново-підзолисті (в передгір’ях), 
бурі лісові та дерново-буроземні (в 
горах). Ліси (дуб, бук, граб, сме¬ 
река, ялина) займають 6,8 тис. га. 
Осн. галузі пром-сті: нафтогазо¬ 
добувна, газопереробна, дерево- 
обр., легка, буд. матеріалів та 
харчова. Найбільші підприємства: 
долинські нафтодобувне управ¬ 
ління «Долинанафтогаз», газопе¬ 
реробний, солеварний, 2 залізобе¬ 
тонних виробів і конструкцій з-ди, 
швейна та бавовнопрядильна ф-ки, 
Вигодський і Болехівський лісо¬ 
комбінати. Працює комбінат побу¬ 
тового обслуговування (Долина). 
Спеціалізація с. г.— землеробст¬ 
во зерново-льонарського й тварин¬ 
ництво м’ясо-мол. напрямів. Пло¬ 
ща с.-г. угідь 1977 становила 20,6 
тис. га, у т. ч. орні землі — 7,9 
тис. га, сіножаті й пасовища — 
понад 12 тис. га. Гол. культури: 
пшениця, жито, овес, льон, кар¬ 
топля, овочі, кормові. У Д. р.— 
6 колгоспів, райсільгосптехніка. 
Залізничні станції: Долина, Бо- 
лехів, Вигода. Автошляхів — 
398 км, у т. ч. з твердим покрит¬ 
тям — 350 км. 
У районі — 49 заг.-освітніх, З 
муз., спортрвна і художня школи; 

89 лік. закладів, у т. ч. 7 лікарень, 
25 будинків культури, 27 клубів, 
З кінотеатри, 51 кіноустановка, 
50 б-к, істор.-краєзнавчий музей 
(м. Болехів). На території Д. р. 
відбулися Долинські повстання 
1658 і 1740. Через Д. р. про¬ 
ходить ряд туристських марш¬ 
рутів. У с. Шевченковому (кол. Ве- 
лдіжі) народилася укр. письмен¬ 
ниця К. К. Попович-Боярська, 
в с. Ракові — укр. письменник 
О. Шухевич. У Д. р. видається 
газ. «Червона долина» (з 1939). 

„ „ Я. П. Федорчук. 
ДОЛЙНСЬКИИ РАИбН — упд. 
сх. частині Кіровогр. обл. УРСР. 
Утворений 1923. Пл. 1,3 тис. км2. 
Нас. 42,0 тис. чол. (1978). У райо¬ 
ні — 56 населених пунктів, підпо¬ 
рядкованих міській, селищній і 
13 сільс. Радам нар. депутатів. 
Центр — м. Долинська. Поверхня 
району — хвиляста рівнина, поде¬ 
куди розчленована долинами рі¬ 

чок, балками. Корисні копалини: 
граніти, піски, вапняки. Річки: 
Бокова, Боковенька (бас. Дніпра), 
Інгул, Березівка (бас. Пд. Бугу). 
Грунти чорноземні. Лежить у сте¬ 
повій зоні. Переважають підпри¬ 
ємства харч, пром-сті та вироби, 
буд. матеріалів. Найбільші з них: 
долинські птахо-, хлібо- й хлібо¬ 
продуктів комбінати, маслоробний 
і залізобетонних виробів, Долин- 
ський цукр. (смт Молодіжне) з-ди. 
Працюють комбінат побутового об¬ 
слуговування (Долинська) та 2 бу¬ 
динки побуту. В с. г. переважає 
скотарство м’ясо-мол. напряму та 
свинарство. Спеціалізація рослин¬ 
ництва — вироби, зерна і цукр. 
буряків. Площа с.-г. угідь 1977 ста¬ 
новила 108,2 тис. га, в т. ч. орні 
землі — 95,6 тис. га. Гол. культу¬ 
ри: пшениця, кукурудза, цукр. 
буряки, соняшник. У Д. р. — 11 
колгоспів, 3 радгоспи, птахофаб¬ 
рика, райсільгосптехніка з ви¬ 
роби. відділенням. Залізничний 
вузол Долинська. Автошляхів — 
389 км, у т. ч. з твердим покрит¬ 
тям — 169 км. У районі — 25 
заг.-освітніх, 2 муз. та спортивна 
школи; 40 лік. закладів, у т. ч. 
5 лікарень. 15 будинків культури, 
34 клуби, кінотеатр, 42 кіноуста¬ 
новки, 35 б-к. Дендропарк <Ве- 
селі Боковеньки>. У Д. р. вида¬ 
ється газ. «Шляхом Ілліча» (з 1931). 

, „ О. О. Кушнір^. 
ДОЛЙНСЬКИИ ЦУ КРбВИЙ 
ЗАВбД — підприємство цукрової 
пром-сті. Розташований у смт Мо¬ 
лодіжному Долинського р-ну Кі¬ 
ровогр. обл. Будівництво почато 
в жовтні 1959. У 1965 одержано 
першу продукцію. Осн. продук¬ 

ція — цукор-пісок і сушений бри 
кетований жом. У 1977 на підпри¬ 
ємстві вироблено 69,6 тис. т цукру* 
піску, 19,7 тис. т брикетованого жо¬ 
му. Д. ц. з. збудовано з урахуван¬ 
ням найновіших досягнень світо¬ 
вої техніки цукроваріння, осна¬ 
щено сучас. енерг. і технологічним 
устаткуванням. На з-ді широко 
впроваджено автоматизацію й ме¬ 
ханізацію трудомістких процесів, 
застосовано нові технологічні про¬ 
цеси. В. М. Росинський 
ДОЛЙНСЬКІ ПОВСТАННЯ 1658 
І 1740 — антифеодальні виступи 
селян Долинського староства Русь¬ 
кого воєводства (Галичина). Пов¬ 
стання 1658 вибухнуло внаслідок 
посилення феод.-кріпосницькогс 
гніту та сваволі місц. адміністра¬ 
ції і шляхти. Доведені до відчаю 
селяни, озброївшись рушницями, 
28.V раптово напали на шляхет. 
загін, що прибув на постій у с. Ра- 
хиню (тепер Долинського р-ну 
Івано-Фр. обл.) і розгромили його. 
Цей виступ став сигналом для сти¬ 
хійного повстання, центром якого 
було с. Тростянець (тепер Долин¬ 
ського р-ну Івано-Фр. обл.). На 
поч. червня повстанці вигнали 
шляхту з усіх сіл Долинського ста¬ 
роства. Лише каральним загонам 
шляхти всього Руського воєводст¬ 
ва після запеклих боїв удалося 
придушити виступ селян. Повстан¬ 
ня 1740 вибухнуло в період під¬ 
несення руху опришків під про¬ 
водом О. Довбуша. Повстанці роз¬ 
били загони королівського старости 
й місцевої шляхти. Щоб запобігти 
дальшому поширенню повстансь¬ 
кого руху, шляхта Руського воє¬ 
водства на сеймі в м. Судовій Виш¬ 
ні (тепер Львів, обл.) змушена 
була оголосити посполите рушення 
(заг. мобілізацію). Д. п. було 
жорстоко придушене. 
долиніЬк Євгенія Олексіївна 
[н. 12 (25).ІУ 1914, с. Білівці, те¬ 
пер Борщівського р-ну Терноп. 
обл.] — новатор с.-г. виробництва, 
двічі Герой Соціалістичної Праці 
(1951, 1958). Член КПРС з 1953. 
З 1946 — ланкова колгоспу ім. 
XXII з’їзду КПРС Борщівського 
р-ну. Майстер високих врожаїв 
кукурудзи і цукр. буряків. У 1959 
врожай зерна кукурудзи в ланці 
Д. становив 223 ц/га на площі 20 
га, а врожай зеленої маси з почат- 
ками — 1605 ц/га на площі 105 
га. В 1966 ланка Д. виростила по 
555 ц, а 1967 — по 655 ц цукр. бу¬ 
ряків на кожному з ЗО га; 1977 
кукурудзи в зерні зібрано по 85 
ц/га на площі 50 га і цукр. буря¬ 
ків — по 762 ц на кожному з 70 
га. Делегат XXI—XXIV з’їздів 
КПРС. Депутат Верховної Ради 
СРСР 6-го скликання. Депутат Вер¬ 
ховної Ради УРСР 4, 5 і 7-го скли¬ 
кань. Нагороджена орденом Ле¬ 
ніна, медалями. 
ДО Л Г ВО-ДОБРОВбЛЬСЬКИЙ 
Михайло Осипович [21.XII 1861 
(2.1 1862), Петербург — 15.XI 
1919, Гейдельберг, Німеччина] — 
російський інженер-винахідник у 
галузі електротехніки, основопо¬ 
ложник техніки трифазного стру¬ 
му. Навчався в Ризькому політех. 
ін-ті, звідки був виключений (1881) 
за участь у політ, виступах студен¬ 
тів. У 1884 закінчив Дармпггадтсь- 
ке вище тех. уч-ще (Німеччина), 

ДОЛІВО- 
ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ 

Л. Долинськнй. 
Етюд старого. Пастель. 
Львівський музей укра¬ 
їнського мистецтва. 

Є. О. Долинюк. 

М. О. Доліво-Добро- 
вольський. 
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ДОЛІДЗЕ 

Долото бурове. 

Дольмен поблизу міста 
Геленджика. Північно- 
Західний Кавказ. 

працював на з-дах електротех. 
компанії Т. Едісона в Німеччині 
(згодом фірма «АЕГ»), залишаю¬ 
чись рос. підданим. Розробив осн. 
частини системи трифазного стру¬ 
му: збудував генератор з оберто¬ 
вим магнітним полем (1888), скон¬ 
струював асинхронний електро¬ 
двигун (1889) і трансформатор 
(1890), запропонував схеми з’єд¬ 
нання їхніх обмоток «зіркою» і 
«трикутником»; створив відповідні 
вимірювальні прилади. В 1891 на 
Міжнар. електротех. виставці у 
Франкфурті-на-Майні за проек¬ 
том Д.-Д. було здійснено першу в 
світі передачу електроенергії три¬ 
фазним струмом на віддаль бл. 
170 км. 
Те.: Избранньїе трудьі (о трехфазном 
токе). М. — Л., 1948. 
Літ.: Веселовский О. Н. Доливо- 
Добровольский. М., 1963. 

ДОЛГДЗЕ Семен Віссаріонович 
[н. 24.1 (6.ІІ) 1903, Махарадзе] — 
грузинський рад. кінорежисер і 
сценарист, нар. арт. СРСР (з 
1965). Член КПРС з 1941. В 1925 
закінчив Тбіліський ун-т. Серед 
фільмів: «Останні хрестоносці > 
(1934), «Даріко» (1937), «Щит 
Джургая» (1944, разом з Д. Ронде¬ 
лі), <Вертуха> (1954), «Пісня Ете- 
рі> (1957), «Фатіма» (1959), «День 
останній, день перший» (1960), 
«Паліастомі» (1963), «Місто про¬ 
кидається рано» (1968) Автор сце¬ 
наріїв більшості поставлених ним 
фільмів. Нагороджений 2 ордена¬ 
ми Трудового Червоного Прапора, 
орденом «Знак Пошани», медаля¬ 
ми. Держ. премія СРСР, 1950. 
Д0ЛІН Володимир Гдалич (н. 9.1 
1932, с. Торків, тепер Тульчин¬ 
ського р-ну Війн. обл.) — україн¬ 
ський рад. зоолог-ентомолог, док¬ 
тор біологічних наук (з 1974). Член 
КПРС з 1955. Праці Д. присвяче¬ 
ні гол. чин. вивченню фауни, фі¬ 
логенії й екології жуків род. 
коваликових та їхніх личинок; 
розробці засобів боротьби з ними. 
Співавтор монографії «Шкідники 
сільськогосподарських культур і 
лісових насаджень» (1973—75). 
Держ. премія СРСР, 1976. 
долГнський Анатолій Андрі¬ 
йович (н. 21. VII1931, с. Орлянське, 
тепер Василівського р-ну Запоріз. 
обл.) — український рад. вчений 
у галузі теплофізики і промисло¬ 
вої теплоенергетики, чл.-кор. АН 
УРСР (з 1978). Член КПРС з 1956. 
Закінчив (1954) Київ, політех. ін-т, 
працював на Каунаському турбін¬ 
ному з-ді. З 1957—в Ін-ті техніч¬ 
ної теплофізики АН УРСР. Осн. 
галузь діяльності — теоретичні й 
експериментальні дослідження з 
розпилювального сушіння різних 
матеріалів, створення наук, основ 
перенесення тепла і маси на межі 
газоподібної і рідкої фаз. 
ДОЛІХОКЕФАЛІЯ. доліхоцефа¬ 
лія (від грец. боХі^ос; — довгий 
і хєфгіХії — голова) — видовжена 
форма черепної коробки. Череп 
вважається доліхокефальним, ко¬ 
ли процентне відношення його ши¬ 
рини до найбільшої довжини (го¬ 
ловний покажчик) не перевищує 
74,9. 
ДОЛЛЕЖАЛЬ Микола Антонович 
[н. 15 (27).Х 1899, с. Омельник, 
тепер Оріхівського р-ну Запоріз. 
обл.] — рад. вчений-енергетик. 

акад. АН СРСР (з 1962), Герой 
Соціалістичної Праці (1949). Після 
закінчення (1923) Моск. вищого 
тех. уч-ща ім. М. Е. Баумана — на 
керівній інженерно-тех. (зокрема, 
1935—38 — головний інженер з-ду 
«Більшовик» у Києві) та н.-д. ро¬ 
боті. Розробив теорію само діючих 
клапанів поршневого компресора. 
Д.— гол. конструктор реактора 
першої в світі атомної електростан¬ 
ції. Нагороджений 4 орденами Ле¬ 
ніна, іншими орденами, медалями. 
Держ. премія СРСР, 1949, 1952, 
1953, 1970. Ленінська премія, 
1957. 
ДОЛЛб (Ооііо) Луї (7.XII 1857, 
Лілль— 19.IV 1931, Брюссель) — 
бельгійський палеонтолог. Проф. 
Брюссельського ун-ту. Вивчаючи 
гол. чин. викопних хребетних, Д. 
особливу увагу приділяв аналізо¬ 
ві явищ пристосування тварин до 
певних умов існування. Висунув 
вчення про етологічну палеонто¬ 
логію, яка за сучас. поняттям від¬ 
повідає палеобіології, сформу¬ 
лював (1893) необоротності ево¬ 
люції закон. Своїм учителем Д. 
визнавав рос. вченого В. О. Кова- 
левського. 
ДОЛЛб ЗАКбН — те саме, що й 
необоротності еволюції закон. 
ДОЛМАТбВСЬКИЙ Євген Аро- 
нович [н. 22.IV (5.У) 1915, Моск¬ 
ва] — російський рад. поет. Член 
КПРС з 1941. Учасник Великої 
Вітчизн. війни. Друкуватися по¬ 
чав 1930. Перша зб.— «Лірика» 
(1934). У творах Д. відображено 
героїзм рад. молоді в період соціа¬ 
лістичного будівництва і Великої 
Вітчизн. війни — «Далекосхідні 
вірші» (1939), «Одна доля» (1942— 
46), «Слово про завтрашній день» 
(1949; Держ. премія СРСР, 1950), 
роман у віршах «Добровольці» 
(1956). Автор восьми балад «Вір¬ 
ність» (1970), текстів багатьох по¬ 
пулярних пісень («Ленінські гори», 
«Марш радянської молоді» та ін.). 
Чимало віршів присвятив Україні 
(збірки «Пісня про Дніпро», 1942; 
«Сузір’я», 1947). Перекладач тво¬ 
рів Т. Шевченка і укр. рад. поетів. 
Нагороджений орденом Жовтне¬ 
вої Революції, ін. орденами, меда¬ 
лями. 
Те.: Избранньїе произведения, т. 
1—2. М., 1971; Всадники, песни, доро¬ 
ги. М., 1973; Укр. перекл.- 50 
твоїх пісень і написані Євгеном Дол- 
матовським оповідання про них. К., 
1970; Пісня про Дніпро. В кн.: З вог¬ 
ненних літ. К., 1975. 
ДОЛбБСЬКИИ З’ЇЗД 1103 — 
з’їзд князів Київської Русі навесні 
ПОЗ біля Долобського озера напро¬ 
ти Києва, за Дніпром (поблизу 
тепер. Десенки, або Довбички). 
Учасниками Д. з. були Святополк 
Ізяславич і Володимир Мономах 
із своїми військ, дружинами. На 
Д. з. обговорювалося питання про 
спільний похід на половців. Дру¬ 
жинники Святополка заперечува¬ 
ли проти походу, вважаючи, що 
не можна відривати селян від вес¬ 
няних польових робіт. Мономах 
переконав учасників Д. з. в необ¬ 
хідності негайного виступу. Похід 
відбувся, руські війська здобули 
перемогу над половцями. 
ДОЛОМІТ — мінерал класу кар¬ 
бонатів. СаМ§ [С03]2. Сингонія 
тригональна. Густ. 2,8—2,9. Твер¬ 
дість 3,5—4. Колір сірувато-білий. 

іноді з жовтуватим, буруватим або 
зеленуватим відтінками. Блиск 
скляний. Родовища Д. в СРСР є на 
Уралі, в Підмосков’ї, на Україні 
(в Донбасі, Придністров’ї та ін. 
районах). Використовують як 
вогнетривкий і буд. матеріал, 
сировину для хім. промисловості 
та ін. 
долотб — 1) Ручний або вер¬ 
статний деревообробний інстру¬ 
мент (різець) для довбання отворів, 
гнізд, пазів тощо. Ручні Д. являють 
собою сталеві стрижні прямокут¬ 
ного перерізу, один кінець яких 
загострений, а другий (по якому 
б’ють молотком) розширений. Вер¬ 
статні Д. бувають порожнисті з 
свердлом усередині, ланцюгово- 
довбальні тощо. 2) Буровий інстру¬ 
мент, застосовуваний при удар¬ 
ному й обертальному бурінні 
свердловин. Осн. елементами буро¬ 
вих Д. (мал.) є корпус і робоча 
частина, за видом якої розрізня¬ 
ють інструменти шарошкові (з зу¬ 
бами), алмазні та лопатеві. 
ДОЛУ ХАНОВА Зара (Заруї Ага- 
сіївна; н. 15.ІІІ 1918, Москва) — 
вірменська рад. співачка (меццо- 
сопрано), нар. арт. Вірм. РСР (з 
1955) та РРФСР (з 1956). У 1957 
закінчила муз.-пед. ін-т ім. Гна- 
сіних (Москва). У 1939 дебютувала 
на сцені Вірм. театру опери та ба¬ 
лету ім. О. О. Спендіарова, піз¬ 
ніше почала виступати як концерт¬ 
на співачка. З 1959 — солістка 
Моск. філармонії. Держ. премія 
СРСР, 1951. Ленінська премія, 
1966. 
дбля — поняття, яке виражає 
міфологічні та релігійно-ідеаліс¬ 
тичні уявлення про сили, що визна¬ 
чають життєвий шлях людини, всі 
події в історії народу, людства. 
Антична міфологія персоніфіку¬ 
вала Д. у вигляді богинь (мойри — 
у стародавніх греків, парки — у 
римлян). Християнство замінює 
Д. «божественним промислом». У 
понятті «доля» в перекрученому ви¬ 
гляді відбилося панування над 
людиною неусві ломлених нею при¬ 
родних і соціальних сил. Уявлення 
про Д. характерне для фаталістич¬ 
ного світосприймання (див. Фата¬ 
лізм). Поняття «доля» широко ви¬ 
користовувалось у <філософії жит- 
тя>, де його тлумачили як прояв 
ірраціональності буття. Проблема 
Д. посідає значне місце в екзистен¬ 
ціалізмі. В переносному розумінні 
Д.— збіг обставин у житті людини, 
народу. 
ДОЛЯ — 1) Територіальна одиниця 
в Росії, в т. ч. на Україні, встанов¬ 
лена 1710; складова частина гу¬ 
бернії. За основу поділу на Д. бу¬ 
ло взято податковий округ, тобто 
5536 тяглових дворів (див. Тяглі 
селяни). Всю тер. Росії було поді¬ 
лено на 146,7 Д., в т. ч. тер. Азов¬ 
ської губ.— на 7,5, Київ, губ.— 
на 5 Д. Ліквідовано Д. 1719 у 
зв’язку з поділом губерній на 
провінції та дистрикти. 2) Стара 
рос. міра маси; дорівнює 1/96 зо¬ 
лотника (44,435 мг). 
ДбЛЬД-МИХАЙЛИК Юрій [літ. 
псевд. Михайлика Юрія Петрови¬ 
ча; 4 (17).ІІІ 1903, с. Бутенки, те¬ 
пер Кобеляцького р-ну Полтав. 
обл.— 17.V 1966, Київ] — укра¬ 
їнський рад. письменник. Член 
КПРС з 1949. Закінчив Дніпроп. 
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ін-т нар. освіти. Почав друкувати¬ 
ся 1927. Збірки оповідань <Кол¬ 
госпні люди» (1931), < Жіночі 
портрети» (1934), <Степ прагне» 
(1951), п’єси <Щорс» (1937), <Ко- 
товський» (1938), роман <Степови- 
ки> (1948—52). Популярним є 
пригодницький роман Д.-М. <1 
один у полі воїн» (1956, продовж. 
«У чорних лицарів», 1963). 
ДОЛЬМЕНИ (від бретонського 
сіоі — стіл і теп — камінь) — ста¬ 
родавні поховальні споруди, один 
з видів мегалітичних споруд. Д. 
з’явилися за часів неоліту, най¬ 
більшого поширення набули в 
бронзовому віці. Д. являють со¬ 
бою кілька поставлених вертикаль¬ 
но великих (вагою по кілька тонн) 
кам’яних брил, перекритих гори¬ 
зонтальною плитою. Д. поширені 
від Пд. Скандінавії вздовж Атлан¬ 
тичного узбережжя до Португалії, 
по берегах Середземного м., а та¬ 
кож в Ірані, Індії, Кореї, Японії. 
В СРСР Д. відомі на пн.-зх. Кав¬ 
казі. Аналогією Д. є т. з. кам’яні 
скрині (Волинь, Поділля, Крим). 
ДбЛЬНИК — умовний термін, 
яким називають перехідні форми 
від акцентного вірша до силабо- 
тонічного віршування. У Д. рядок 
членується не на стопи, а на частки, 
з яких може випасти ненаголоше- 
ний або й наголошений склад, від 
чого утворюється додаткова пауза. 
Тому Д. називають іноді паузни- 
ками. Приклад Д.: <Пригадую: з 
фронту приїхав//Солдат рядо¬ 
вий Пилип» (М. Рильський). 
ДІЛЬНИКИ — в Давній Русі ка¬ 
тегорія селян, які сплачували зем- 
левласникові-феодалові певну част¬ 
ку (долю) врожаю з свого госпо¬ 
дарства. Здольщина була однією 
з форм феод, експлуатації і явля¬ 
ла собою натуральну ренту. Іно¬ 
ді вона досягала такого розміру, 
що селянин змушений був віддава¬ 
ти не тільки додатковий, а й необ¬ 
хідний продукт (до двох третин 
урожаю). Це призводило до дегра¬ 
дації сел. г-ва й екон. занепаду. 
Звичайно нормою ренти була по¬ 
ловина врожаю, з цим пов’язане 
виникнення назви половники. 
ДбЛЬЧІ (Боїсі) Даніло (н. 28.VI 
1924, Трієст) — італійський пись¬ 
менник і громад, діяч. За фахом 
архітектор. За свою діяльність на 
захист інтересів італ. трудящих 
не раз зазнавав арештів. Автор 
публіцистичних книг <Поспішай¬ 
те, тут умирають» (1954), ««Банди¬ 
ти в Партініко» (1955), ««Розсліду¬ 
вання в Палермо» (1956), < Марно¬ 
тратство» (1960), <Бесіди» (1962) 
та ін., збірки <Сіцілійські опові¬ 
дання» (1964). Міжнар. Ленінська 
премія <3а зміцнення миру між 
народами», 1957. 
ДОЛЬЧГНО (Боїсіпо; р. н. не¬ 
від.— п. 1307) — керівник селян¬ 
сько-плебейського повстання в пн.- 
зх. Італії. Учень і послідовник 
Г. Сегареллі. Виступав за насиль¬ 
ницьке повалення влади, знищен¬ 
ня священнослужителів і встанов¬ 
лення царства соціальної справед¬ 
ливості. На поч. 1304 Д. очолив у 
пн.-зх. Ломбардії антифеод. сел. 
повстання, маючи намір створити 
в районі р. Сезії вільну сел. гро¬ 
маду. В 1307 повстання було роз¬ 
громлено. Д. було захоплено в 
полон і страчено. 

ДбМАГК (Оота§к) Гергард (ЗО.Х 
1895, Лагов, Бранденбург — 24. IV 
1964, Кенігсфельд, Шварцвальд) — 
німецький мікробіолог і патолог. 
Проф. (з 1928) заг. патології та 
патологічної анатомії в Мюнстері. 
Праці — з питань хіміотерапії 
бактеріальних інфекцій. Уперше 
застосував у практиці лікування 
багатьох інфекцій сполуки групи 
сульфаніламідів. Створив перший 
ефективний препарат для лікуван¬ 
ня гонореї (домігон), розробив ряд 
нових препаратів для хіміотерапії 
туберкульозу, пухлин тощо. Но¬ 
белівська премія, 1939. 
ДОМАНЙЦЬКИЙ Василь Ми¬ 
колайович [7 (19).ІП 1877, с. Ко- 
лодисте, тепер Тальнівського р-ну 
Черкаської обл.— ЗО.VIII (11.IX) 
1910, Київ] — український філо¬ 
лог, історик і фольклорист бурж.- 
ліберального напряму. Закінчив 
Київ, ун-т (1900). Деякий час учи¬ 
телював. Важливе значення мали 
праця Д. <Критичний розслід над 
текстом ,,Кобзаря“ Шевченка» та 
перше наук, видання <Кобзаря» 
(1907), проте рад. шевченкознавці 
відзначають у текстологічній ро¬ 
боті Д. чимало огріхів і методо¬ 
логічних помилок. У статтях <М. 
Марковичка — авторка ,, Народ¬ 
них оповідань*4» та < Авторство 
Марка Вовчка» (1908) довів, усу¬ 
переч П. Кулішеві, автентичність 
творів М. Вовчка. Збирав і дослід¬ 
жував нар. пісні про Нечая, Бон¬ 
дарівну тощо. Відомий і як біб¬ 
ліограф. П. Й. Колесник. 
ДОМАНЇВКА — селище міського 
типу Микол, обл. УРСР, райцентр, 
за 34 км від залізничної ст. Воз- 
несенськ. 5,7 тис. ж. (1978). Ви¬ 
никла Д. на поч. 19 ст. Рад. вла¬ 
ду встановлено в січні 1918. Під 
час Великої Вітчизн. війни в пе¬ 
ріод тимчасової нім.-фашист, оку¬ 
пації Д. (5.УІІІ 1941 — 28.III 1944) 
у селі діяла підпільна орг-ція (з 
поч. 1943 — підпільний райком 
партії). З 1957 — с-ще міськ. типу. 
В Д.— сироварний і комбікормо¬ 
вий з-ди, комбінат буд. матеріалів, 
райсільгосптехніка, міжколг. буд. 
орг-ція, комбінат побут, обслугову¬ 
вання. З заг.-освітні, муз. школи, 
лікарня. Будинок культури. 2 б-ки. 

ДОМАНІВСЬКИЙ РАЙбН — у 
пн.-зх. частині Микол, обл. УРСР. 
Утворений 1924. Пл. 1,5 тис. км2. 
Нас. 34,0 тис. чол. (1978). В райо¬ 
ні — 78 населених пунктів, під¬ 
порядкованих селищній та 12 сільс. 
Радам нар. депутатів. Центр — 
смт Доманівка. 
Поверхня Д. р.— хвиляста рівни¬ 
на, подекуди розчленована балка¬ 
ми та ярами. Більша частина райо¬ 
ну лежить у межах Причорномор¬ 
ської низовини. Корисні копалини: 
граніти, вапняки. На сх. межі 
району тече Південний Буг (прито¬ 
ки Бакшала, Чортала, Чичиклія). 
Грунти чорноземні. Розташований 
у степовій зоні. 
Підприємства харч, та буд. мате¬ 
ріалів пром-сті. Найбільші з них: 
доманівські сироварний і комбі¬ 
кормовий з-ди, комбінат буд. мате¬ 
ріалів, прибузькі щебеневий та ас¬ 
фальтовий з-ди. Працюють комбі¬ 
нат побутового обслуговування 
(Доманівка) та 4 будинки побуту. 
Спеціалізація с. г.— землеробство 
зернового і тваринництво м’ясо- 
мол. напрямів. У 1977 площа с.-г. 
угідь становила 127,7 тис. га, в т. ч. 
орні землі — 107,9 тис. га, луки 
і пасовища — 18,3 тис. га. Гол. 
культури: озима пшениця, ярий 
ячмінь, кукурудза, цукр. буряки, 
соняшник. Садівництво, ягідницт¬ 
во. В Д. р.— 10 колгоспів, 9 рад¬ 
госпів, міжколг. об’єднання «Кол- 
госпптахопром», райсільгосптехні¬ 
ка з виробничим відділенням. 
Автошляхів — 382 км, у т. ч. з 
твердим покриттям — 181 км. 
В районі — 37 заг.-освітніх, музич¬ 
на з 2 філіалами (с. Мостове і с. 
Прибужжя) школи, сільс. профес.- 
тех. уч-ще (с. Маринівка), 53 лік. 
заклади, в т. ч. 4 лікарні. 14 будин¬ 
ків культури, 27 клубів, кіноте¬ 
атр, 56 кіноустановок, 33 б-ки. 
В с. Олександрівці Д. р. 1848—50 
жив і навчався в місц. школі М. Л. 
Кропивницький, у с. Володимирів¬ 
ні народився укр. письменник 
Є. С. Кравченко. У Д. р. видається 
газ. ««Трибуна хлібороба» (з 1932). 

І. М Матвєєв. 

ДОМАНОВИЧ (Домановий) Ра- 
доє (4.II 1873, с. Овсиште, побли¬ 
зу м. Крагуєваця — 4ЛЧІІ 1908, 
Белград) — сербський письмен¬ 
ник. Друкуватися почав 1893. 
Творчість Д. мала революц.-демо¬ 
кратичний характер. Сатиричні по¬ 
вісті й оповідання (-«Скасування 
пристрастей», 1898; -«Тавро», 1899; 
«Страдія», 1902, тощо) та численні 
фейлетони спрямовані проти абсо¬ 
лютистського режиму, церк. вер¬ 
хівки. 
Те.: Укр. перек л.— Страдія.— 
Подарунок королю. К., 1978; Рос. 
перек л.— Повести и рассказьі. М., 
1956; Страдия. М., 1957: Сатира и 
юмор. М., 1961. 

ДОМАШНЯ ПРОМИСЛОВІСТЬ 
— виробництво в селянському гос- 
подарстві готових продуктів з си¬ 
ровини, що добувається в цьому ж 
господарстві, для особистого спо¬ 
живання. Д. п. виникла в епоху 
первіснообщинного ладу в більшос¬ 
ті народів у зв’язку з формуван¬ 
ням осн. галузей виробничої діяль¬ 
ності —землеробства й скотарст¬ 
ва. Д. п. була складовою частиною 
економіки докапіталістичних спо¬ 
собів вироби., особливо феодаль- 

ДОМАШНЯ 
ПРОМИСЛОВІСТЬ 

С. В. Долідзе. 

М. А. Доллежаль. 

3. Долуханова. 

Д. Дольчі. 

28 уре, т. з. 



434 
ДОМБАЛЬ 

Домени. Доменна стру¬ 
ктура полі кристалічно¬ 
го заліза (збільшено в 
200 раз). 

ного. Поєднання сел. домаш¬ 
ніх промислів з патріархальним 
(натуральним) землеробством було 
типовим для середньовічного г-ва. 
В епоху розвинутого феодалізму 
Д. п. поступово переростала в ре¬ 
месло. Капіталізм, руйнуючи нату¬ 
ральне г-во, зруйнував і Д. п., але 
залишки її майже завжди зберіга¬ 
ються там, де є дрібне селянство. 
В дореволюц. Росії, в т. ч. на Укра¬ 
їні, була поширена сільська Д. п. 
На Правобережжі України розви¬ 
нулась у містах і містечках і капі¬ 
талістична Д. п. Усі форми Д. п. 
були характерні для зх.-укр. зе¬ 
мель. Після Великої Жовтн. соці- 
алістич. революції в країні в про¬ 
цесі соціалістичної перебудови се¬ 
ла Д. п. зникла. В сучасних умовах 
Д. п. зберігається в багатьох краї¬ 
нах, що розвиваються. 
ДбМБАЛЬ ФзЬаІ) Томаш Фран- 
цович (29.XII 1890 — 4.ХІІ 1938)— 
діяч польського революц. руху, 
академік АН БРСР (з 1933). Н. 
в с. Собув на Жешувщині (Пд.-Сх. 
Польща) в сім’ї сільс. столяра. Здо¬ 
був освіту у Віденському і Краків¬ 
ському ун-тах, закінчив Ін-т чер¬ 
воної професури й с.-г. академію 
в Москві. З 1920 — член Кому¬ 
ністичної робітн. партії Польщі 
(КРПП), 1919—20 — депутат сей¬ 
му. В 1921 за революц. діяльність 
засуджений на 6 років ув’язнення. 
З 1923 проживав в СРСР. Один з 
організаторів (1923) і заст. ген. сек¬ 
ретаря Сел. Інтернаціоналу й сек¬ 
ретар агр. комісії ВККІ. З 1926 — 
редактор польс. робітн. газети в 
СРСР <Трибуна радзєцка» (-«Ра¬ 
дянська трибуна>). У 1923 обраний 
кандидатом у члени ЦК КРПП (з 
1925 — КПП). В 1932—35 — віце- 
президент АН БРСР, член ЦК 
Компартії Білорусії. Автор праць 
з питань міжнар. сел. руху й еко¬ 
номіки сі льс. господарства. 
ДОМБКбВСЬКИЙ (О^Ько^зкі) 
Пшемислав Боніфаційович (23.11 
1877, Львів — 17.XII 1950, там 
же) — польський історик права, 
дійсний член Польської, Чехосло¬ 
вацької і Болгарської АН. Н. в сім’ї 
інженера. Закінчив юрид. ф-т 
Львів, ун-ту. З 1916 — професор 
і зав. кафедрою Львів, ун-ту. Автор 
досліджень з історії польс., рос., 
білорус., чес., болг., серб., лит. і 
нім. права. Ряд праць, зокрема 
<Польське приватне право», «Га¬ 
лицькі судові книги часів поль¬ 
ських», присвятив історії права на 
зх.-укр. землях, гол. чин. 15—16 
ст. 
ДОМБРА — казахський струнний 
щипковий муз. інструмент. Поши¬ 
рений і в Узбекистані та Башкирі!. 

Домбра. 

Має дерев’яний грушоподібний 
корпус з довгою шийкою, на якій 
натягнуто 2 жильні струни, наст¬ 
роєні у кварту. Звук видобувають 
щипком або ударом пальців по 
струнах. У 1934 Д. було реконст¬ 
руйовано і створено її оркестрові 
різновиди. 
ДОМ БРбВСЬКА (ОдЬгошзка) 
Марія (6.Х 1889, с. Руссово, тепер 
Познанського воєводства, ПНР — 

19.V 1965, Варшава) — польська 
письменниця. Популярність здобу¬ 
ла зб. оповідань -«Люди звідти» 
(1925). В тетралогії Д. -«Ночі і 
дні» (1932—34) відтворено широ¬ 
ку картину дійсності з кін. 19 ст. 
до поч. 1-ї світової війни. Д. нале¬ 
жать істор. драми «Геній-сирота» 
(1939, вид. 1957) і -«Станіслав і Бо¬ 
гу мил» (1947), повість -«Сільське 
весілля» (1955; про соціалістичну 
перебудову польс. села), зб. опові¬ 
дань «Ранкова зоря» (1955), кн. 
нарисів «Думки про події і людей» 
(1956), літературознавчі праці 
(про Л. Толстого, М. Гоголя, Дж. 
Конрада) тощо. 
Те. Укр. п ерек л.— Сільське ве¬ 
сілля та інші твори. К., 1970; Рос. 
п е р е к л. — Ночи и дни, т. 1—2. 
М., 1964; Избранное. М., 1974. 

ДОМБРбВСЬКИЙ Володимир (9. 
III 1883, с. Гарбузів, тепер Зборів- 
ського р-ну Терноп. обл. — 1925) 
— український філолог. Закінчив 
Львів, ун-т. Вчителював у селах 
Львівщини. Автор посібників «Ук¬ 
раїнська стилістика і ритміка» 
(1923), «Українська поетика» 
(1924). ^ 
ДОМБРбВСЬКИЙ Олексій Во¬ 
лодимирович [7(19).І 1882, м. 
Рильськ, тепер Курської обл.— 
22.IV 1952, Ленінграді — учасник 
громадян, війни на Україні. Н. у 
дворянській сім’ї. В 1914 закінчив 
мор. академію. Брав участь у рос.- 
япон. і 1-й світовій війнах. У рад. 
ВМФ з 1918. Учасник льодового 
походу Балтійського флоту 1918 з 
Гельсінгфорса (Хельсінкі) в Крон¬ 
штадт. У 1919 — нач. штабу Балт. 
флоту, 1920 — нач. Мор. сил Чор¬ 
ного і Азовського морів. Керував 
операціями Азовської та Усть- 
Дніпровської флотилій у боях про¬ 
ти Врангеля та іноз. інтервентів. 
Після громадян, війни працював у 
Мор. штабі Республіки і у Військ.- 
Мор. академії. З 1930 — в запасі. 
Працював у суднобудівній пром- 
сті та на викладацькій роботі. 
ДОМБРбВСЬКИЙ Теофіл Мат¬ 
війович (р. н. невід.— п. до 1861)— 
український актор Грав у трупі 
Л. Млотковського в Харкові 
(1840—43) та Орлі (1843—45). 
В укр. ролях виступав в Александ- 
ринському театрі в Петербурзі 
(1846,1847) та Малому театрі в Мо¬ 
скві (1851—53). В 1853 організував 
власну трупу (виступала в Черні¬ 
гові, Курську та ін.). Ролі: Вибор¬ 
ний, Финтик і Чупрун («Наталка 
Полтавка», «Москаль-чарівник» 
Котляревського), Шельменко, Про- 
кіп Шкурат, Потап Левурда, Ми¬ 
кола («Шельменко-денщик», «Сва¬ 
тання на Гончарівці». «Бой-жінка», 
«Щира любов» Квітки-Основ’янен- 
ка), Філька («Комедія з дядеч¬ 
ком» Григор’єва), Дядечко («Ні 
той, ні інший» Ростопчиної) та ін. 

р Я Пилипчук 
ДОМБРбВСЬКИЙ (Ог*Ьго^5кі) 
Ярослав (13.XI 1836, Житомир — 
23^ 1871 Париж) — польський 
революціонер, військ, діяч Паризь¬ 
кої комуни 1871. З 1855 — офіцер 
царської армії. 1861 закінчив 
Академію Генштабу в Петербурзі. 
Разом із 3. Сераковським брав 
участь у підготовці польського 
повстання 1863—64. Був направ¬ 
лений на службу в Царство Польсь¬ 
ке, очолив ліве крило революц. 

орг-ції (партії «червоних»). Розро¬ 
бив план повстання, оснований на 
спільності дій польс. і рос. рево¬ 
люціонерів. 2(14).VIII 1862 був 
заарештований. Перебуваючи у 
в’язниці (Варшава), подавав допо¬ 
могу повстанцям військ, порадами. 
В 1864 втік з в’язниці в Москві, 
емігрував до Франції. Став одним 
з лідерів польс. демократичної 
еміграції. Головнокоманд. усіма 
збройними силами Паризької ко¬ 
муни. Загинув на барикадах. 

ДОМЕН (франц. бошаіпе, від лат. 
бошіпіиш — володіння) — 1) Д. 
королівський — спадкове 
земельне володіння короля в краї¬ 
нах Зх. і Центр. Європи за серед¬ 
ніх віків. Був гол. джерелом для 
утримання королівського двору і 
фондом зем. дарувань васалам 
короля. 2) Д. сен ьйоріаль- 
н и й — частина вотчини (поміс¬ 
ти), на якій феодал вів самостійне 
г-во, використовуючи працю селян- 
держальників або безземельних ро¬ 
бітників. 

ДОМЕНИ (франц. сІотаіпе5, тут— 
ділянки, області) — 1) Феро¬ 
магнітні Д.— макроскопічні 
області феромагнетики з однако¬ 
вою спонтанною намагніченістю, 
на які він розбивається при т-рах, 
нижчих за Кюрі точку. Роз¬ 
биття феромагнетика на Д. пояс¬ 
нюється тим, що при цьому внутр. 
енергія тіла зменшується. Якби 
весь феромагнетик був намагніче¬ 
ний до насичення в одному напря¬ 
мі, на його поверхні з’явилися б 
магнітні полюси і в навколишньо¬ 
му просторі виникло б магнітне 
поле. На це необхідно більше 
енергії, ніж при розбитті феромаг¬ 
нетика на Д., коли магнітний потік 
замикається всередині кристала. 
Якщо феромагнетик не перебуває 
в зовн. магнітному полі, то напря¬ 
ми векторів намагніченості різних 
Д. не збігаються, тому результуюча 
намагніченість усього кристала мо¬ 
же дорівнювати нулеві. Кількість 
типів різних Д. визначається симет¬ 
рією кристала. Лінійні розміри 
Д. здебільшого порядку 10“6—10-5 
м. Д. можна спостерігати за допо¬ 
могою мікроскопа. Для цього на 
поліровану поверхню феромагне¬ 
тика наносять тонкий шар суспен¬ 
зії', що містить феромагнітний по¬ 
рошок, який при осіданні збира¬ 
ється на границях Д. (мал.). Для 
спостерігання і вивчення доменної 
структури застосовують і магніто¬ 
оптичні (див. Керра явище і Фа¬ 
радея явище), електронномікро- 
скопічні, рентгенівські та ін. мето¬ 
ди досліджень. 2) Сегнето- 
електричні Д.— області од¬ 
норідної спонтанної поляризації в 
сегнетоелектриках (див. Поля¬ 
ризація діелектриків). Якщо сег¬ 
нетоелектрик не перебуває в зовн. 
електр. полі, напрями векторів 
спонтанної поляризації Д. різні, 
тому сумарний електр. дипольний 
момент кристала практично до¬ 
рівнює нулеві. 
Літ.: Вонсовский С. В. Магнетизм. 
М., 1971; Смоленский Г. А. [та ін.]. 
Сегнетоелектрики и антисегнетозлект- 
оики П.. 1971 

ДбМЕННА ПІЧ, домна — про¬ 
мислова шахтна піч, де з залізо¬ 
рудних матеріалів (офлюсованого 
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агломерату, окатишів, залізної 
руди)виплавляють чавун. Осн. час¬ 
тини Д. (мал.): колошник, шахта, 
розпар (найширша циліндрична ча¬ 
стина), заплечики (конусна части¬ 
на), горно, під і фундамент. Через 
колошник (із засипного апарата) в 
піч завантажують певними порція¬ 
ми (колошами) відповідні сирі (ви¬ 
хідні) матеріали — шихту. З 
її залізорудної частини в шахті 
відновлюється (газом) залізо, яке 
насичується вуглецем, утворюючи 

Доменна піч: І — колошник; 11 — шах¬ 
та; III — розпар; IV — заплечики; V — 
горно; VI — під (лещадь); VII — фунда¬ 
мент; 1 —газові двід; 2—засипний апа¬ 
рат; 3 — повітропровід; 4—фурма; 5— 
чавунна льотка: в — шлакова льотка 

чавун. У розпарі й заплечиках ча¬ 
вун і шлак плавляться, стаючи рід¬ 
кими (див. Доменне виробництво). 
У верхній частині горна є фурми, 
через які вдувають нагріте (до 
т-ри 1200° С) і збагачене на кисень 
повітря (див. Дуття в техніці), не¬ 
обхідне для утворення горнових 
газів (внаслідок взаємодії кисню 
дуття і вуглецю коксу). Для еконо¬ 
мії коксу вводять і додаткове па¬ 
ливо (напр., природний газ). Роз¬ 
плавлені чавун і шлак через льот¬ 
ки (отвори) періодично випускають 
у ковші. Верхню частину Д. п. 
викладено малоглинозем., нижню— 
високоглинозем. шамотом, а части¬ 
ну горна, де нагромаджується ча¬ 
вун, і під — вуглецевими блоками, 
комбінуючи їх із глиноземистим 
шамотом. Зовні піч одягнута в ста¬ 
левий кожух. Між вогнетривкою 
кладкою і кожухом монтують си¬ 
стему охолоджування з проточною 
водою. Є також система випарю¬ 
вального охолоджування. На Д. п. 
застосовують численні засоби ме¬ 
ханізації й автоматизації вироб¬ 
ничого процесу. Коеф. викорис¬ 
тання корисного об’єму Д. п. 
(кількість кубічних метрів цього 
об’єму, що припадає на тонну ча¬ 
вуну, виплавленого за добу) стано¬ 
вить у середньому 0,55, іноді 0,43 
—0,45. Тривалість безперервної 
дії печі від пуску («задування») 
до зупинки (<видування>) на капі¬ 
тальний ремонт (кампанія) 
10—15, іноді 20 років і більше. За 

одну кампанію в потужних печах 
виплавляють 20—40 млн. т чаву¬ 
ну. Добова продуктивність Д. п. 
(корисним об’ємом 3200—5000 м3)— 
6—12 тис. т. В СРСР найбільша 
Д. п. (об’ємом 5000 м3) стала до ла¬ 
ду 31.XII 1974 на Криворізькому 
металургійному заводі імені В. І. 
Леніна. Г. А. Воловик. 

ДбМЕННЕ ВИРОБНИЦТВО — 
виплавлення чавуну з огрудкова- 
них залізорудних концентратів, 
частково з залізних руд у доменних 
печах; галузь чорної металургії. 
Виникло з розвитком давнього спо¬ 
собу добування тістоподібного залі¬ 
за (криці) безпосереднім віднов¬ 
люванням залізної руди в низьких 
горнах або малих шахтних печах 
(домницях) при спалюванні дерев¬ 
ного вугілля (див. Сиродутний 
процес). У середині 14 ст. в бага¬ 
тьох країнах Зх. Європи діяли не¬ 
великі доменні печі, де виплавляли 
вже рідкий чавун. У Росії перші 
печі такого типу споруджено (бл. 
1630) поблизу Тули і Кашири. На 
Україні перша велика домна ста¬ 
ла до ладу (1800) на Луганському 
чавуноливарному з-ді. Вихідними 
матеріалами (шихтою) Д. в. є оф¬ 
люсований агломерат, окатиші, 
невелика кількість флюсів (пере¬ 
важно вапняку) і паливо (здебіль¬ 
шого кокс). Цю шихту зважують на 
вагон-вагах або стаціонарних вагах 
і подають скіповим підйомником 
(на потужних печах — транспор¬ 
тером) у верхню частину печі. Тут 
компоненти шихти швидко нагріва¬ 
ються до т-ри 200—300° С гаря¬ 
чими газами (сумішшю двоокису 
вуглецю С02 і окису вуглецю СО 
з азотом дуття і воднем), що ру¬ 
хаються знизу (з горна). В міру 
дальшого нагрівання з шихти ви¬ 
паровується волога, виділяються 
(в незначній кількості) вуглекис¬ 
лий газ і леткі речовини. Безпе¬ 
рервно опускаючись, шихта потрап¬ 
ляє в гарячіші зони печі, де 
відбувається відновлювання залі¬ 
за з його окисів: непряме — від ді¬ 
яння окису вуглецю зі збільшен¬ 
ням у відновному газі вмісту вугле¬ 
кислого газу (при т-рі до 950— 
1000° С), пряме — внаслідок пе¬ 
ребігу відновлювальних процесів 
за рахунок твердого вуглецю (при 
т-рі понад 950—1000° С). Крім залі¬ 
за, в доменній печі відновлюються 
кремній, марганець, фосфор, сір¬ 
ка та ін. елементи. Залізо, що ут¬ 
ворилося внаслідок відновлювання 
в шахті печі, взаємодіє з окисом 
вуглецю газової фази, насичується 
вуглецем, у розпарі та заплечиках 
домни плавиться і у вигляді рідко¬ 
го чавуну стікає крізь шар розжа¬ 
реного коксу в горно. На цьому 
шляху відбувається (внаслідок 
контакту з коксом) дальше наси¬ 
чення рідкого металу вуглецем. З 
офлюсованої породи, агломерату, 
окатишів, а також (у незначній 
кількості) з порожньої породи ру¬ 
ди і флюсу в розпарі та заплечиках 
утворюється рідкий шлак, що та¬ 
кож потрапляє в горно. В фурменій 
зоні (див. Фурма) в шлак перехо¬ 
дить зола коксу, який згоряє на 
фурмах. У разі потреби чавун, ви¬ 
пущений з домни, піддають додат¬ 
ковій десульфураціг спец, реа¬ 
гентами. Продуктами Д. в. є чавун 
(переробний, меншою мірою ли¬ 

варний, спеціальний — див. Феро¬ 
сплави), шлак і доменний газ. 
СРСР займає перше місце в світі 
за вироби, чавуну — понад 107 
млн. т (1977). Удосконалення Д. в. 
пов’язане з кращою підготовкою 
шихти, підвищенням потужності 
(об’єму) доменних печей, впровад¬ 
женням прогресивної технології і 
засобів автоматизації виробничо¬ 
го процесу. Див. також Безпосе¬ 
реднє одержання заліза. 
Літ.: Ефименко Г. Г., Гиммельфарб 
А. А., Левченко В. Е. Металлургия 
чугуна. К., 1974. Г. А. Воловик. 

ДОМЕННИЙ ГАЗ, колошниковий 
газ — відхідний газ, що утворю¬ 
ється під час виплавлення чавуну 
в доменних печах. Являє собою 
продукт гол. чин. неповного згорян¬ 
ня вуглецю. Хім. склад Д. г. (як¬ 
що чавун виплавляють на кам.-вуг. 
коксі): 12—20% СОа; 20—30% СО; 
до 0,5% СН4; 1—4% Н2; 55—58% 
М2. Д. г. є паливом у повітронагрів- 
никах, коксових і мартенівських 
печах (у суміші з коксовим газом), 
газових двигунах тощо. 
Д0МЕННИЙ ЧАВУН — чавун, 
виплавлюваний у доменних печах. 
Містить, крім заліза й вуглецю, 
кремній, марганець, фосфор і сір¬ 
ку, іноді (залежно від складу ру¬ 
ди) хром, нікель, мідь, титан тощо. 
Д. ч. поділяють на ливарний ча¬ 
вун, переробний чавун і спеціаль¬ 
ний (див. Феросплави). Додаючи 
в доменний ливарний або перероб¬ 
ний чавун, розлитий у ковші, 
гранульований магній, одержують 
рафінований Д. ч., в якому менше 
сірки й неметалевих включень. 
домЄцький Гавриїл (середина 
17 ст.— бл. 1710) — український 
і російський письменник і церков¬ 
но-релігійний діяч. Виходець з 
України, навчався в Києво-Моги- 
лянській колегії. Обіймав церков¬ 
ні посади у Москві й Новгороді. 
Автор повчально-дидактичних і по¬ 
лемічних трактатів церковно-ре- 
ліг. характеру: «Шлях довічності» 
(опубл. 1784), «Сад, або Вертоград 
Духовний» (1685), «Заперечення на 
книгу Остен» (1704) та ін. 
ДОМ’€ (Оашпіег) Оноре-Вік- 
тор’єн (26.11 1808, Марсель — 11.11 
1879, Вальмондуа, поблизу Пари¬ 
жа) — французький графік, живо¬ 
писець і скульптор. Син майстра- 
скляра. З 1814 жив у Парижі, де 
навчався живопису й рисунка, а 
також оволодівав технікою літо¬ 
графії. За політ, переконанням — 
республіканець. Д. вітав револю¬ 
цію 1848, Паризьку комуну 1871. 
Громадянська позиція Д. знайшла 
яскраве відображення в його твор¬ 
чості. Популярність художникові 
принесли злободенні карикату¬ 
ри на короля Луї-Філіппа й прав¬ 
лячу верхівку Липневої монархії 
(серії літографій, що виходили в 
журналах «Карикатура» і «Шарі- 
варі», зокрема такі аркуші в них, 
як «Законодавче черево», «Вулиця 
Транснонен» і «Свобода друку», 
всі — 1834). У цих роботах Д. ство¬ 
рив не тільки негативні образи, 
а й протиставив їм героїчні — про¬ 
летарів. Твори, що пов’язані з 
франко-прусською війною, відоб¬ 
ражують трагедію зганьбленої бать¬ 
ківщини. Працював і в галузі 
скульптури та живопису. В живо¬ 
писних творах зображував сценки 

ДОМ’Є 

Т. Ф Домбаль. 

М. Домбровська. 

Я. Домбровський. 

О.-В. Дом’є. 
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ДОМІНАНТА з життя праль, бурлаків («Вагон 

третього класу>, поч. 60-х^ рр., 
Метрополітен-музей, Нью-Йорк; 
«Праля», 1861, Лувр), учасників 
революцій («Сім’я на барикаді», 
50-і рр., Нац. галерея у Празі). 
Творчість Д.— одна з вершин кри¬ 
тичного реалізму в світовому мис¬ 
тецтві. Іл. див. на окремому ар¬ 
куші, с. 272—273, а також до ст. 
Акварель, т. 1, с. 112—113. 
Літ.: Герман М. Ю. Домье. М., 
1962. Н. М. Калітіна. 

ДОМІНАНТА [від лат. сІотіпап.,5 
(йотіпапііз) — панівний] — голов¬ 
ний, панівний принцип, ідея, 
ознака, найважливіша складова ча¬ 
стина чогось; сила (агент), що 
має вирішальний вплив на пере¬ 
біг певного явища. Див. Домінанта 
у фізіології, Домінанта в музиці. 
ДОМІНАНТА в музиці — 
п’ятий ступінь ладу; акорд, побу¬ 
дований на цьому ступені. Функ¬ 
цію Д. виконують і акорди, побу¬ 
довані на 7-му ’ 3-му ступенях 
ладу. 
ДОМІНАНТА у фізіології 
— тимчасове панівне вогнище збу¬ 
дження в центральній нервовій сис¬ 
темі. Воно може посилюватися, 
акумулюючи збудження з ін. реф¬ 
лекторних центрів, що не мають 
до нього безпосереднього відношен¬ 
ня, і одночасно гальмуючи їхню 
діяльність (напр., під час актів 
живлення, сечовипускання, дефе¬ 
кації, статевого та ін. у тварин за¬ 
гальмовуються ін. рефлекторні ре¬ 
акції). Здатність центральної нер¬ 
вової системи використовувати 
збудження, що надходять до неї, 
на здійснення одного, найважливі¬ 
шого в даний момент акту має ве¬ 
лике значення для життєдіяльно¬ 
сті організму. Вчення про Д. сфор 
мулював рад. фізіолог О. О. Ух- 
томський, який і запровадив тер¬ 
мін «домінанта» (1923). 
ДОМІНАНТНИЙ ВИД, домінант 
— вид рослин, що значно перева¬ 
жає в головних ярусах рослинного 
угруповання (фітоценозу). Так, у 
діброві ліщиново-чоловічопапоро- 
тевій три Д. в.— дуб у першому, 
ліщина — у другому і чоловіча 
папороть — у третьому ярусі. Д. 
в., що визначають осн. властивості 
фітоценозу, наз. едифікаторами. 
Осн. значення Д. в. полягає у ство¬ 
ренні найбільшої частини первин¬ 
ної продукції (див. Біологічна про¬ 
дуктивність). Домінування виду 
звичайно визначають за площею (у 
% до облікової), яку займають йо¬ 
го особини, або виражають відно¬ 
шенням площі, зайнятої особинами 
виду, до площі покриття, утворе¬ 
ного сукупністю рослин даного яру¬ 
су. Інколи домінування визнача¬ 
ють за кількістю органічної маси, 
що її продукують особини Д. в. 
на певній площі. За назвами Д. в. 
створюють назви одиниць фітоце¬ 
нозів — асоціацій рослинних, фор¬ 
мацій рослинних. г і Білик. 
ДОМІНАНТИ їсть, домінування 
— форма взаємодії алельних (пар¬ 
них) генів, при якій один з них 
(домінантний алель) пригнічує в 
гетерозиготі (див. Гетерозигот¬ 
ність) дію другого (рецесивного 
алеля). При повній Д. гетеро 
зиготний за будь-якою ознакою 
організм (напр., Аа) не відрізня¬ 
ється від гомозиготного (див. 

Гомозиготність) за домінантним 
алелем (АА), тобто проявляється 
ознака лише одного з батьків. При 
неповній Д. (напівдомінант- 
ності) вияв ознаки у гібрида про¬ 
міжний з більшим чи меншим ухи¬ 
лом у бік домінантного чи рецесив¬ 
ного (див. Рецесивність) стану. 
Залежно ві д умов середовища, ста¬ 
ті, віку, фізіол. особливостей ор¬ 
ганізму, ін. спадкових факторів 
(генів-модифікаторів), зміни в роз¬ 
ташуванні ін. генів (див. Ефект 
положення гена) один і той самий 
алель може діяти як домінантний, 
напі в домінантний або рецесивний. 
Природа Д. мало вивчена. Вважа¬ 
лося, що при повній Д. дія реце¬ 
сивного алеля повністю виключена. 
Проте багато су час. фактів свід¬ 
чить, що рецесивний алель функ¬ 
ціонує поряд з домінантним і ви¬ 
робляє генний продукт (напр., 
певний фермент), але цей продукт 
виявляється малоактивним або зов¬ 
сім неактивним. Вияв Д. і є 
результатом взаємодії продуктів 
алельних генів. Нерідко попередній 
біохім. аналіз генних продуктів 
дає змогу передбачити характер Д. 
Пізнавши механізми Д., можна 
добитися її зміни, тобто навчитися 
управляти нею, що має велике 
практичне значення в медицині й 
с. г. Теорії еволюції Д. розробляли 
англ. вчені Р. Фішер, Дж.-Б.-С. 
Холдейн і С. Райт. Поняття «домі¬ 
нанти і сть» запровадив Г. Мендель. 

Ю. М. Александров. 
ДОМ ІНАТ (від лат. сіотіпаїих — 
панування, єдиновладдя) — тер¬ 
мін, вживаний в істор. літературі 
для позначення необмеженої рабо¬ 
власницької монархії, яка скла¬ 
лася в Стародавньому Римі з часу 
Діоклетіана (правив 284—305). 
ДОМІНІКА, Співдружність Домі¬ 
ніки — держава на о. Домініка 
в групі Малих Антільських о-вів, 
у Вест-Індії. Пл. 790 км2. Нас. 72 
тис. чол. (1975), гол. чин. негри і 
мулати. Столиця — м. Розо. 
Офіц. мова — англійська. Острів 
вулканічного походження. Є покла¬ 
ди пемзи й вапняку. Клімат тро¬ 
пічний, пасатний. Поширені воло¬ 
гі тропічні ліси. Острів Д. відкрив 
1493 X. Колумб. З 1763 — англ. 
колонія. В 1967 Великобританія на¬ 
дала Д. статус «держави, асоційо¬ 
ваної з метрополією». З.ХІ 1978 
проголошено незалежність країни 
під назвою Співдружність Д. З 1974 
Д.— член Карибського співтова¬ 
риства. Лейбористська партія 

Д., засн. 1957, правляча. Основа 
економіки — плантаційне земле¬ 
робство (вирощують банани, дай¬ 
ми, грейпфрути та ін.). Гірничо 
добувна пром-сть і лісорозробки — 
в руках іноз. монополій. Є невели¬ 
кі підприємства по переробці про¬ 
дукції с. г. Розвивається туризм. 
Вивозять банани, лаймовий сік, 
ром, копру, пемзу та ін. 
ДОМІНІКАЛЬНІ землі (від 
лат. сіотіпісіїз — панський, імпе¬ 
раторський) — поміщицька, держ. 
і церковна земельна власність у 
феод.-кріпосницький період в Авст¬ 
рії та на загарбаних нею зх.-укр. 
землях (у Сх. Галичині — з 1772, 
на Буковині — з 1774). Переважна 
частина Д. з. належала поміщикам, 
на користь яких феодально залеж¬ 
ні селяни були зобов’язані викону¬ 
вати різні повинності (панщину, 
данини). Поміщики мали право 
юрисдикції над кріпаками (див. 
Вотчинний суд). Податки з Д. з., 
що їх запровадив австр. уряд 
лише у 18 ст., були набагато мен¬ 
шими, ніж з т. з. рустикальних зе¬ 
мель. Власники Д. з. втратили при¬ 
вілейоване становище внаслідок се¬ 
лянської реформи 1848. 
ДОМІНІКАНСЬКА КОМУНІС¬ 
ТИЧНА ПАРТІЯ (ДКП) — засно¬ 
вана 1944 в підпіллі. До 1946 нази¬ 
валася Домініканською революц.- 
демократичною партією, 1946—65 
— Домініканською нар.-соціаліс¬ 
тичною партією (ДНСП). З почат¬ 
ку свого існування ДКП очолила 
боротьбу нар. мас проти реакційної 
диктатури Трухільйо. В жовтні 
1946 — червні 1947 ДКП діяла 
напівлегально. В 1947 була заборо¬ 
нена, зазнала переслідувань. У 1950 
загинув у в’язниці засновник 
партії Ф. Вальдес. У 1955 І кон¬ 
ференція партії (на правах з’їз¬ 
ду) прийняла її статут. На наступ¬ 
них конференціях ДНСП (1958, 
1960) були розглянуті питання бо¬ 
ротьби проти диктаторського режи¬ 
му, схвалено курс партії на єдність 
дій з ін. прогресивними орг-ціями. 
Після повалення (1961) режи¬ 
му Трухільйо ДНСП деякий час 
перебувала на напівлегальному 
становищі, проте після держ. пере¬ 
вороту 1963 була знову заборонена. 
Під час нар. повстання (1965) до¬ 
мініканські комуністи боролися 
проти місц. реакції та амер. інтер¬ 
вентів. В 1977 компартію легалі¬ 
зовано. II з’їзд ДКП (березень 
1979) прийняв нові статут і прог¬ 
раму, висунув як першочергові 
завдання ліквідацію засилля іноз. 
монополій, націоналізацію осн. га¬ 
лузей економіки, здійснення агр. 
реформи тощо. ДКП брала участь 
у роботі міжнар. нарад представ¬ 
ників комуністичних і робітн. пар¬ 
тій у Москві 1957, 1960, 1969. Гене¬ 
ральний секретар ДКП — Нарсісо 
Іса Конде. Друкований орган партії 
— газ. «Популар» («Народна»). 

А. А. Стрілко. 
ДОМІНІКАНСЬКА РЕСПУБЛІ¬ 
КА — держава в сх. частині 
о. Гаїті. На Пн. омивається Атлан¬ 
тичним ок., на Пд.— Карибським 
морем. 
В ацм. відношенні поділяється на 
25 провінцій і столичний округ. 
Державний лад. Д. Р.— республі¬ 
ка. Діючу конституцію прийнято 
1966. Глава д-ви і уряду — прези- 



дент, обираний населенням стро¬ 
ком на 4 роки; має великі повнова¬ 
ження. Законодавчу владу фор¬ 
мально здійснює двопалатний пар¬ 
ламент — нац. конгрес (у складі се¬ 
нату й палати депутатів), який оби¬ 
рається населенням строком на 4 
роки; виконавчу — уряд, що його 
призначає президент. 
Природа. Берегова лінія Д. Р. роз¬ 
членована численними затоками 
та бухтами. Вздовж пн. узбереж¬ 
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жя простягаються невисокі гірські 
хребти Кордільєра-Септентріональ 
та Корді льєра-Ор’єнталь, у центр, 
частині — Кордільєра-Сентраль з 
найвищою точкою країни — г. Ду- 
арте (вис. 3176 м). Між ними та на 
Пд. країни — низовини. Поклади 
бокситів, вугілля, нафти, золота, 
зал., мідної, нікелевої та уранової 
руд, солі, гіпсу. Клімат тропіч¬ 
ний, пасатний. Пересічні місячні 
т-ри протягом року на низови¬ 
нах — від +25 до +27°. Річна 
сума опадів — 1000—2000 мм. Рі¬ 
ки (Яке-дель-Норте, Юна та ін.) 
гірські, короткі, несудноплавні. 
Грунти переважно коричнево-чер¬ 
воні. На вологих схилах гір — мі¬ 
шані вічнозелені тропічні ліси з 
цінними породами дерев, у менш 
зволожених районах — листопадні 
ліси, савани, чагарники. 
Населення. 75% нас.— іспано-нег- 
ритянські мулати, 10% — негри, 
15% — білі (нащадки ісп. коло¬ 
ністів і переселенці з Пн. Америки 
і країн Європи). Офіц. мова —іс¬ 
панська. Пересічна густота нас.— 
99 чол. на 1 км2 (1976). 40% нас. 
живе в містах. Найбільші міста: 
Санто-Домінго, Сантьяго. 
Історія. Острів Гаїті відкрив 1492 
X. Колумб. Іспанці жорстоко екс¬ 
плуатували місц. індіан. населен¬ 
ня, що перебувало на стадії родо¬ 
вого ладу. Сх. частина острова 
(тер. теперішньої Д. Р., до 1844 
мала назву Санто-Домінго) до 1795 
належала Іспанії, 1795—1808 — 
Франції, 1808—21 — знову Іспа¬ 
нії. Незалежність було проголо¬ 
шено ЗО.XI 1821, але 1822 країну 
захопила сусідня д-ва Гаїті. Внас¬ 
лідок антигаїтянського повстання 
1844 на Сх. утворилась Д. Р. У 
1861 Іспанія знову захопила Д. Р. 
(загарбників остаточно вигнано 
1865). У 2-й пол. 19 ст. посилилась 
експлуатація країни амер. капіта¬ 
лом. У 1916—24 Д. Р. окупували 
війська СІЛА. В 1930—61 в країні 
панувала кривава диктатура Р. 
Трухільйо. В 1941 Д. Р. оголосила 
війну Німеччині, Італії. Японії. 

В 1944 засн. Домініканську ком¬ 
партію. В 1956 і 1959 відбулися 
масові страйки й нар. повстання, 
які уряд жорстоко придушив. 
В умовах посилення нац.-визволь¬ 
ного руху США забезпечили пе¬ 
редачу влади своєму ставленико¬ 
ві X. Балагеру. В лютому 1963 
президентом став X. Бош, який 
здійснив ряд ліберальних ре¬ 
форм. Внаслідок держ. перево¬ 
роту у вересні 1963 влада в Д. Р. 
перейшла до рук військ, хун¬ 
ти. В умовах революц. ситуації 
24.IV 1965 в країні вибухнуло 
заг.-нар. повстання, яке було при¬ 
душене з допомогою амер. військ. 
У 1966—78 президентом був X. Ба- 
лагер, уряд якого переслідував де¬ 
мократичні сили. Реакція блокува¬ 
ла будь-які спроби проведення ре¬ 
форм, у т. ч. аграрної. Під тиском 
масового руху трудящих 1977 част¬ 
ково демократизовано внутр.-по¬ 
літ. життя в країні. Незважаючи 
на опір правих сил, 16.У 1978 пре¬ 
зидентом обрано А. Гусмана, кан¬ 
дидата від Домініканської рево¬ 
люц. партії. З 1945 Д. Р.— член 
ООН. Д. Р. — член Організації 
американських держав. Латино¬ 
американської економічної систе¬ 
ми. А. А. Стрілко. 
Політичні партії, профспілки. 
Домініканська рево¬ 
люційна партія, засн. 
1939, правляча з 1978. Об’єднує 
дрібну буржуазію, частину селян¬ 
ства та інтелігенції. Доміні¬ 
канська партія виз¬ 
волення, засн. 1973. Об’єднує 
прибічників X. Боша. Рефор¬ 
містська партія, засн. 
1964. Відображує інтереси вели¬ 
кої буржуазії, латифундистів, ду¬ 
хівництва, реакційної вояччини. 
Рух демократичної ін¬ 
теграції, засн. 1970. Край¬ 
ньо права реакційна партія. Домі¬ 
ніканська комуністична партія, 
засн. 1944, легальна з 1977. Діє кі¬ 
лька профспілкових об’єднань: 
Національна конфеде¬ 
рація вільних трудя¬ 
щих, ФОУПСА —СЕСІТ- 
РАДО, Загальна кон¬ 
федерація трудящих та 
ін. А. А. Стрілко. 
Господарство. Д. Р.— слаборозви¬ 
нута агр. країна, економіка якої 

значною мірою залежить від іноз. 
монополій, гол. чин. США. Рівень 
життя дуже низький, понад 30% 
трудящих безробітні (1975). Осно¬ 
ва економіки — с. г., в якому зай¬ 
нято понад 50% самодіяльного 
населення. Характерні великі ла¬ 
тифундії, поширена оренда (бл. 
40% усіх г-в). У структурі с.-г. 
угідь переважають пасовища. На 
кращих землях — плантації екс¬ 
портних культур, осн. з них — 
цукр. тростина, а також банани, 
кава, какао, тютюн. Для власних 
потреб вішощують рис, кукурудзу, 
маніок, батат, ямс тощо. Розво¬ 
дять велику рогату худобу (1976 — 
1,9 млн. голів), свиней, кіз. На 
узбережжі — рибальство, в горах 
— заготівлі цінних порід дереви¬ 
ни. Пром-сть представлена пере¬ 
важно дрібними підприємствами 
по переробці с.-г. сировини, в ос¬ 
новному цукровими (вироби, цук¬ 
ру в 1976 — 1,2 млн. т), а також 
по переробці тютюну, кави, арахі¬ 
су, тваринницької продукції. Є 
невеликі підприємства металург., 
цем., текст., хімічної, лісопильної 
та меблевої пром-сті. В гірничодо¬ 
бувній пром-сті гол. значення має 
добування бокситів на експорт 
(1975 — 909 тис. т). Добувають 
золото, мідну й залізну руди та 
нікель. Осн. пром. центри: Санто- 
Домінго, Сан-Крістобаль, Сантья¬ 
го. Розвивається туризм. 3-ць — 
1,2 тис. км, асфальтованих авто¬ 
шляхів — понад 5 тис. км. Гол. 

Санто-Домінго. В портовій частині 
міста. 

мор. порт і аеропорт — Санто-До¬ 
мінго. Д. Р. експортує цукор, каву, 
тютюн, какао, боксити тощо; ім¬ 
портує машини та устаткування, 
нафту, прод. товари, буд. матеріа¬ 
ли. Зовн. торгівля — в основному з 
США, країнами Європейського 
економічного товариства, Іспа¬ 
нією, Японією. Грош. одиниця — 
песо. 1 песо= І доларові США. 

Е. Л. Бєлий. 
Медичне обслуговування. В 1973 в 
Д. Р. було 12,6 тис. лікарняних лі¬ 
жок (28,5 ліжка на 10 тис. ж.); пра¬ 
цювали 2374 лікарі (1 лікар на 
1870 ж.). Мед. допомогу подають 
гол. чин. приватні лікарі, трудя¬ 
щим вона недоступна. Лікарів го¬ 
тують у 2 вищих мед. навчальних 
закладах. 
Освіта, наукові та культурно-ос¬ 
вітні заклади. В 1975 неписьменні 
становили 50% нас. Проголоше¬ 
не 1951 обов’язкове безплатне на¬ 
вчання дітей віком від 7 до 14 років 
фактично не здійснюється. Багато 
шкіл належить католицькій церкві. 
В 1976/77 навч. році в поч. школах 
(термін навчання — 6 років) налі¬ 
чувалось 867,1 тис. учнів, у серед, 
школах (термін навчання — 6 ро¬ 
ків) та профес.-тех. уч-щах — 
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Герб Домініканської 
Республіки. 
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Площа — 48,7 тис. км* 

Населення — 
4,8 млн. чол. (1976, 
оцінка) 

Столиця — м. Санто- 
Домінго 

Узбережжя Карибсько¬ 
го моря поблизу Сан¬ 
то-Домінго. 
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році 4 ун-ти країни (Автономний, 
Нац. ім. Педро Енрікеса Уреньї в 
Санто-Домінго, Католицький у м. 
Сантьяго-де-лос-Кабальєрос та 
Центр.-Сх. у м. Сан-Педро-де- 
Макоріс) відвідувало понад 50 
тис. студентів. У Санто-Домін¬ 
го — Домініканська академія, Ака¬ 
демія історії, ряд н.-д. установ і 
наук, т-в, б-ки Автономного ун-ту, 
Нац. та Муніципальна; Нац. му¬ 
зей, Нац. худож. галерея тощо. 

В. 3. Клепиков. 
Преса, радіомовлення, телебачен¬ 
ня. В 1975 в Д. Р. виходили 10 що¬ 
денних газет заг. тиражем 197 тис. 
примірників, бл. ЗО ін. періодич¬ 
них видань. Найпоширеніші що¬ 
денні газети: «Інформасьйон» («Ін¬ 
формація», з 1915), «Карібе» («Ка¬ 
рибська», з 1948), «Лістін діаріо» 
(«Щоденний аркуш», з 1889), «На- 
сьйональ» («Національна», з 1966). 
Орган Домініканської компартії 
— газ. «Популар» («Народна», з 
1962). 90 радіостанцій належать 
приватним компаніям, 1 — урядо¬ 
ві. Телебачення — з 1952. Урядова 
телестанція — «Телевісьйон домі- 
нікана». Роботу радіо й телестан¬ 
цій контролює урядове Гол. управ¬ 
ління телекомунікаиій. 

О. В. Ткачов. 
Література розвивається ісп. мо¬ 
вою. Зародилася в 19 ст. Її осново¬ 
положник — Ф.-М. дель Монте. 
З поч. 40-х рр. до кін. 19 ст. осн. 
темою л-ри було зображення життя 
й побуту індіанців (твори братів 
А. і X. Ангуло Гуріді та ін.). Пат¬ 
ріотичні мотиви характеризували 
творчість Х.-Х. Переса, С. Уреньї. 
В романі М. де X. Гальвана «Енрі- 
кільйо» (1882) відтворено історію 
завоювання Вест-Індії іспанцями. 
На творчості письменників поч. 20 
ст. О. Базі ля, А. Луго та ін. позна¬ 
чився вплив модернізму. В л-рі 
періоду правління диктаторів і 
окупації Д. Р. військами СІЛА 
(1916—24) виражено протест проти 
деспотизму та інтервенції (твори 
Т.-М. Сестеро, О. Ріда). В роки 
диктатури Трухільйо (1930—61) 
багато письменників емігрувало. 
Гострі соціальні теми відображали 
в своїх творах, написаних у вигнан¬ 
ні, А.-Ф. Рекена («Вороги землі», 
1936, та ін.), Р. Марреро Аріс- 
ті («Надприбуток», 1939), М. 
дель Кабраль («Таємні гості», 
1974), П. Мір («Подорож у на¬ 
товп», 1972), М. Сантос («Вірші 
про пил», 1974), X. Бош, Е. Ін- 
чаустегі Кабраль, X. Алікс та ін. 
Архітектура та образотворче мис- 

Дон у районі станиці тецтво. До ісп. завоювання на те- 
Вешенської.- 

риторії Д. Р. розвивалося мист. 
індіанців (розмальована й фігур¬ 
на кераміка, дерев’яне начиння, 
ідоли з каменю й дерева). В кін. 
15 — 1-й пол. 16 ст. почали буду¬ 
вати міста; в Санто-Домінго були 
споруджені укріплення, суворі 
фортечного типу будівлі (арсенал, 
палац Дієго Колумба, госпіталі, 
собор, монастирі, двоповерхові бу¬ 
динки) в стилі пізньої ісп. готики 
(«ісабеліно») й Раннього Відро¬ 
дження («платереско»). Після дов- 

Собор у Санто-Домінго. 1-а половина 
16 ст. 

гого застою в 20 ст. почала розви¬ 
ватися архітектура (під впливом 
архітектури СІЛА), виник реаліс¬ 
тичний живопис (Л. Десанглес, А. 
Грульйон, А.-Р. Урданета) і мо¬ 
дерністський — у дусі сюрреаліз¬ 
му, абстракціонізму та ін. 

А. М. Кантор. 
Літ.: Горохов Ю. П. Доминиканская 
Республика и американский импери- 
ализм. М., 1970; Полевой В. М. Ис- 
кусство стран Латинской Америки. 
М., 1967. 
ДОМІНІКАНЦІ (лат. ботіпісапі), 
«брати-проповідники» — католи¬ 
цький чернечий «жебрущий» ор¬ 
ден, заснований 1215 ісп. ченцем 
Домініком (1170—1221) в Тулузі 
(Франція) з метою боротьби проти 
єретичних рухів. Підпорядкований 
безпосередньо папі римському, ор¬ 
ден Д. жорстоко розправлявся з 
єретиками. В 1232 папство пере¬ 
дало Д. інквізицію, а згодом і цен¬ 
зуру- До Д- належав ряд філосо- 
фів-схоластів (Фома Аквінський, 
Альберт Великий та ін.), а також 
пап. Д. зосередили в своїх руках 
викладання богослов’я та схолас¬ 
тики, захопивши богословські ка¬ 
федри в ряді ун-тів і заснувавши 
власні навч. заклади. Д. втруча¬ 
лись у політ, справи, виступаючи 
знаряддям зміцнення папської вла¬ 
ди, її експансіоністської політики. 
Брали участь у колоніальних вій¬ 
нах європ. завойовників в Амери¬ 
ці, Азії. В 13 ст. Д. розгорнули 
широку місіонерську діяльність, 
заснувавши ряд монастирів (зокре¬ 
ма 1233 під Києвом). Домінікан¬ 
ські монастирі існували на сх.-укр. 
землях до 17 ст., на зх.-укр.— до 
1939. В 16 ст. з часу заснування 
ордену єзуїтів орден Д. занепав. 
Тепер являє собою нечисленну орга¬ 
нізацію. Яків минулому, відіграє 
реакційну роль. О. /. Уткін. 
ДОМІНІОН (англ. ботіпіоп, від 
лат. ботіпішп — володіння) — тер¬ 
мін, що застосовувався до само¬ 
врядних частин колишньої Бри¬ 
танської імперії. В минулому ста¬ 
тус Д. дістав ряд колоній Вели¬ 
кобританії: Канада, Австралій¬ 
ський Союз, Нова Зеландія та ін. 

З 1947 термін «домініон» було замі¬ 
нено терміном «член Співдружнос¬ 
ті». Див. також Співдружність 
країн, очолювана Великобрита¬ 
нією. 
домінування (від лат. сіотіпог 
— паную, владарюю) в етоло¬ 
гії — ієрархічні відносини між 
особинами невеликих угруповань, 
напр. серед птахів, ссавців (див. 
Ієрархія у тварин), що виража¬ 
ються в різних проявах агресивнос¬ 
ті. Найчастіше особини угруповань 
розподіляються від найвищого до 
найменшого щабля Д.; іноді є до¬ 
мінуюча особина, а всі ін. займа¬ 
ють підлегле положення; нарешті, 
може спостерігатися таке положен¬ 
ня, коли особина А домінує над 
Б, та — над В, а остання в свою 
чергу — над А. Д. не буває абсолют¬ 
ним, і за різних ситуацій з’явля¬ 
ються нові лідери. Ступінь Д. мож¬ 
на експериментально підвищити 
шляхом ін’єкції статевих гор¬ 
монів. о. Б. Кістяківський. 
ДОМГНЧЕН Климентій Якович 
[н. 25.XI (8.XII) 1907, с. Студенне, 
тепер Піщанського р-ну Війн, обл.] 
— український рад. композитор, 
нар. арт. УРСР (з 1973). Член 
КПРС з 1950. В 1931 закінчив Київ, 
муз.-драм, ін-т ім. М. В. Ли- 
сенка. Працював диригентом в Оде¬ 
сі, Луганську, Хабаровську, Ново¬ 
сибірську, Миколаєві. В 1945— 
51 — диригент Укр. радіо. Тво¬ 
ри: балети «Снігуронька» (1965), 
«Про що співала трембіта» 
(1970) — для ансамблю «Балет на 
льоду»; вокально-симф.— ораторія 
«Труд і Мир» (1959); кантати «Сла¬ 
ва Союзу Радянському» (1962), 
«Вольний син і вольна мати» 
(1964); вокально-симф. поема «Гей 
несись, наш спів, над морем» 
(1950); для оркестру — симфонії 
(1940, 1953), симф. поеми «Вітчиз¬ 
на» (1945), «Герої ,,Потьомкіна“> 
(1955), «Карнавал» (1958); увер¬ 
тюри, концерти, сюїти, хори, твори 
для оркестру нар. інструментів, 
романси, пісні, музика до вистав і 
кінофільмів. Нагороджений орде¬ 
ном Трудового Червоного Прапора, 
2 орденами «Знак Пошани», меда¬ 
лями. 
ДОМКРАТ (нім. ОашпкгаЛ, голл. 
боттекгасЬі) — переносний або 
пересувний механізм, яким підні¬ 
мають важкі предмети і навіть 
споруди на невелику висоту. Роз¬ 
різняють Д. (мал.): рейкові (важі¬ 
льні, зубчасті), гвинтові та гід¬ 
равлічні (періодичної і безперерв¬ 
ної дії); з ручним і гідравлічним 
приводом. Вантажопідйомність Д. 
— від кількох кілограмів до сотень 
тонн, висота піднімання —0,15— 
1 м, швидкість піднімання — 
0,01—0,25 м/хв. Д. застосовують 
при буд.-монтажних, ремонтних та 
вантажно-розвантажувальних ро¬ 
ботах. 
ДбМНА — те саме, що й доменна 
піч. 
ДОМОВЙК — у міфології сло¬ 
в’ян та ін. народів бог домівки й 
домашнього майна. Віра в Д.— 
пережиток сімейно-родових куль¬ 
тів. Д. нібито жив під піччю або в 
ін. місці, недалеко від вогню. То¬ 
му деякі дослідники вважають, що 
спочатку Д. вшановували як бога 
домашнього вогнища. Д. не тільки 
беріг домівку, а й карав людей за 
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неповагу, за порушення звичаїв. 
У росіян Д. наз. ще й «дедко», 
«хозяин», «доможил», «суседко» 
тощо; в українців—«дідко», < ді¬ 
дько», в білорусів — «хатник», -«го¬ 
сподар». 

ДОМОВГ ГРИ БЙ —група бази¬ 
діоміцетів, що руйнують деревину 
в будівлях. Бл. 50 видів. Най- 
небезпечнішим є т. з. справж¬ 
ній домовий гриб (Ме- 
гиііііз Іасгушапз), який утворює 
на поверхні деревини білі ватопо- 
дібні скупчення грибниці з крапель¬ 
ками водянистої рідини, які піз¬ 
ніше спадають і перетворюються 
на тонкі попелясто-сірі плівки. 
Плодові тіла — до 1 м в діаметрі, 
мають вигляд бурувато-жовтих 
складчастих плівок. Завдають шко¬ 
ди також Д. г.: б і л і (Рогіа уа- 
рогагіа і Р. уаіІІапШ), плів¬ 
частий (СопіорЬога сегеЬеІІа) та 
пластинчастий (Рахіїїиз 
рапиоісіез). Поширюються Д. г. за 
допомогою спор та міцелію. Для 
запобігання розвитку Д. г. у бу¬ 
дівництві слід використовувати су¬ 
ху, ще краще — протруєну анти¬ 
септиками деревину. 
доможАков Микола Георгійо¬ 
вич (20.1 1916, улус Хизил-Хас, те¬ 
пер Хакаської а. о.— 16.XI 1976, 
м. Абакан) — хакаський рад. пись¬ 
менник. Член КПРС з 1941. Дру¬ 
куватися почав 1935. Перша зб. 
«Вірші» (1948). Автор першого ха¬ 
кас. роману «В далекому аалі» 
(1959) — про життя Хакасії в пер¬ 
ші роки Рад. влади; поеми «Сест¬ 
ра» — про дружбу народів. Пере¬ 
кладав хакас, мовою твори Т. Шев¬ 
ченка, Лесі Українки, О. Пушкіна, 
М. Горького та ін. Нагороджений 
орденом Трудового Червоного Пра¬ 
пора, медалями. 
Те.: Укр. перек л.— [Вірші]. В 
кн.: Дружби слово заповітне. Дніпро¬ 
петровськ, 1977; Рос. перек л.— 
В далеком аале. М., 1977. 

Г. Г. Кизласова. 

«ДОМОСТРбЙ» — російська іс- 
торико-літ. пам’ятка 15—16 ст.; 
збірник громад., релігійних, госп. 
та сімейно-побутових правил. 
<Д.» — своєрідний статут, що пока¬ 
зує з позицій феод, ідеалів г-во і 
побут заможної сім’ї, де панує су¬ 
вора патріархальна влада батька. 
«Д.» проповідує сліпе підкорення 
монархічній владі, церкві і ствер¬ 
джує феод.-консервативні норми 
поведінки. Тому згодом поняття 
«домострой» стало заг. визначен¬ 
ням консервативного й зашкарубло¬ 
го в побуті. 

ДбМРА — російський щипковий 
муз. інструмент. Має дерев’яний 
круглий корпус, шийку (з грифом), 
яка закінчується головкою з меха¬ 
нізмом для натягування струн. 
Звук видобувають спец, пластин¬ 
кою (з пластмаси, дерева та ін.) — 
плектром. Відома з 17 ст. як дво- 
струнний інструмент скоморохів. 
Наприкінці 19 ст. Д. було реконст¬ 
руйовано, створено її оркестрові 
різновиди. У су час. оркестрах рос. 
нар. інструментів — 3-струнні й 
4-струнні домри. Іл. с. 440. 
ДОН (грец. Ташїс, — Танаїс) — 
ріка в Європейській частині СРСР. 
Довж. 1970 км, площа бас. 442 500 
км2. Бере початок на Середньоро- 
сійській височині, впадає в Таган¬ 

розьку зат. Азовського м., утворю¬ 
ючи дельту площею 340 км2. Д.— 
типова рівнинна ріка, яка на всьо¬ 
му протязі має плавний поздовж¬ 
ній профіль з серед, похилом 0,1°. 
У верхній течії (дост. Казанської) 
долина Д. асиметрична (шир. від 
0,5—0,8 км до 6—7 км) з висо¬ 
ким (до 90 м) розчленованим пра¬ 
вим берегом. Ширина русла змі¬ 
нюється від 25—40 м до 100—150 
м. У серед, течії (до м. Калача-на- 
Дону) ширина долини досягає 15 
км, русла — 150—350 м. Нижній 
Дон (від м. Калача-на-Дону до 
гирла) тече широкою (11—25 км) 
меандруючою долиною, ширина 
русла — 400—600 м. Гол. прито¬ 
ки: праві — Сосна, Сіверський До¬ 
нець; ліві — Воронеж, Битюг, Хо- 
пер, Іловля, Сал, Манич. Живлен¬ 
ня снігове (67%) та грунтове (30%). 
Після спорудження 1952 греблі 
Цимлянської ГЕС змінився водний 
режим Д.: зменшилися річний стік 
і пересічна витрата води в гирлі 
(відповідно від 27,6 км3/с до 22,6 
км3/с і від 2940 м3/с до 1510 м3/с), 
змінився сезонний розподіл стоку 
(зменшилася водоносність у вес¬ 
няні місяці і збільшилася в період 
літньо-осінньої і зимової межені). 
Замерзає Д. у верхів’ї на початку 
листопада, в пониззі — на почат¬ 
ку грудня, скресає відповідно в 
середині квітня та в кінці березня. 
Навігаційний період триває 240— 
250 днів. Судноплавний від гирла 
до впадіння р. Сосни. В результа¬ 
ті спорудження Волго-Донського 
судноплавного каналу імені В. І. 
Леніна Д. має зв’язок з Балтій¬ 
ським, Білим і Каспійським моря¬ 
ми. Осн. вантажі: хліб, вугілля, 
цемент, руда, нафтопродукти, сіль, 
пром. і прод. товари, мінеральні 
добрива, мінерально-буд. вантажі. 
Пасажирське судноплавство, зо¬ 
крема туристське. Гол. порти: Геор- 
гіу-Деж, Калач-на-Дону, Волго- 
донськ, Ростов-на-Дону, Азов. Для 
поліпшення умов судноплавства на 
нижньому Д. створюються (1979) 
4 трансп. гідровузли. Д. має велике 
значення для пром. і комунального 
водопостачання та зрошування. Ри¬ 
бальство, особливо в Цимлянсько¬ 
му водосховищі. Осн. пром. риби: 
судак, лящ, сазан, чехонь, донські 
оселедці, осетер і севрюга. 
Літ.: Ресурси поверхностньїх вод 
СССР, т. 7. Донской район. Л., 1973: 
Природнне ресурси Русской равниньї 
в прошлом. настоящем и будущем. 
М., 1976. Т. О. Смагіна. 

ДОНАТІїЛЛО (Оопаїеііо, власне 
Донато ді Нікколо ді Бетто Бар¬ 
ді, Оопаїо сіі №ссо1о сіі ВеПо Ваг- 
сіі; н. бл. 1386, Флоренція — 13. 
XII 1466, там же) — італійський 
скульптор, представник Раннього 
Відродження. В 1404—07 працю¬ 
вав у майстерні Л. Гіберті, в 
1425—38 мав спільну майстерню з 
арх. Мікелоццо. Творчість Д. 
пройнята духом демократизму й 
гуманізму. Твори: монументальні 
статуї пророків для бокового порта¬ 
лу флорентійського собору (1406— 
08), статуї для фасаду церкви 
Орсанмікеле (св. Марк, 1411—13; 
св. Іоанн, 1412—15, та ін.), «пут¬ 
ті» (амури) для співацької трибу¬ 
ни флорентійського собору (1433— 
39), статуя Давида (30-і рр. 15 
ст., Нац. музей, Флоренція), кін¬ 

на статуя кондотьєра Гаттамелати 
(1447—53, Падуя), «Юдіф і Оло- 
ферн» (бл. 1456—57) та ін. 
Літ.: Либман М. Я. Донателло. М., 
1962. 
ДОНАТЙСТИ — прихильники ре¬ 
лігійного руху в римській пров. Аф¬ 
рика в 4—5 ст. Дістали назву від 
імені їхнього керівника — єписко¬ 
па Доната. Д. складалися гол. 
чин. з колонів (див. Колонат), ра¬ 
бів, міськ. бідноти. Проповідува¬ 
ли непримиренність до тих христи¬ 
ян, які відступили од віри на поч. 
4 ст. в період гоніння на них рим. 
влади, прославляли «мучеників за 
віру». З серед. 4 ст. у русі Д. ви¬ 
явилися риси опозиції рим. владі. 
Донатистська церква підтримала 
антирим. повстання 371—373 і 
397—398. До кін. 4 ст. до Д. при¬ 
мкнули представники пануючого 
класу, які були настроєні проти 
Риму. З 411 рим. влада заборони¬ 
ла донатизм і організувала пере¬ 
слідування Д. Проте Д. існували 
в Африці ще й у 6 ст. 
ДОНБАС, Донецький басейн — 
один з найважливіших виробничих 
комплексів СРСР, головна складо¬ 
ва частина вугільно-металургійної 
бази країни з високорозвинутою 
машинобудівною, хімічною про¬ 
мисловістю, будівельною індуст¬ 
рією, теплоенергетикою, густою 
транспортною сіткою та багатога¬ 
лузевим сільським господарством. 
Власне Д. (Старий Д.), пл. 23 
тис. км2, лежить у межах УРСР 
(Донец. і Ворошиловгр. області — 
сх. частина Донецько-Придніпров¬ 
ського економічного району СРСР) 
та РРФСР (Рост. обл.). За роки 
Рад. влади у зв’язку з відкриттям 
вугленосних площ у нових районах 
(Західний Донбас) утворився т. з. 
Великий Д., площа якого становить 
бл. 60 тис. км2. Д. відзначається 
різноманітністю і багатством ко¬ 
рисних копалин, що є сировинною 
базою для розвитку провідних га¬ 
лузей його пром-сті. Гол. з них: 
кам. вугілля (Донецький кам’яно¬ 
вугільний басейн), кам. (Артеміє- 
ське родовище кам’яної солі) та 
калійна солі, а також ртуть, мідні, 
свинцево-цинкові та залізні руди, 
цементні мертелі, крейда, каолін, 
вогнетривкі глини (Часовоярське 
родовище вогнетривких глин), 
флюсові вапняки, доломіти, квар¬ 
цові піски, вермікуліт, графіт, 
нефелінові сієніти тощо. Наявність 
великих покладів високоякісного 
кам. вугілля сприяла зародженню 
(наприкінці 18 ст.) й швидкому 
розвиткові (2-а пол. 19 ст.) вуг. 
пром-сті, з чим пов’язане виник- 

ДОНБАС 

К. Я. Домінчен. 

Домкрат гвинтовий 
на полозках: 
1 — чашка для ванта¬ 
жу; 2 — рукоятка; 3 — 
напрямна рейка; 4 — 
вантажонесучиіі гвинт: 
5 — корпус; 6 — гори¬ 
зонтальний гвинт; 7 — 
полозки. 

Донателло. Мадонна з 
немовлям. Київський 
музей західного та схід¬ 
ного мистецтва. 
Кінна статуя кондотьє¬ 
ра Гаттамелати. Бронза. 
1447 — 53. Падуя. 
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нення металург., хім., коксохім., 
маш.-буд. та ін. галузей пром-сті й 
транспорту. 
Провідною галуззю су час. індуст¬ 
ріального комплексу Д. залиша¬ 
ється вугільна пром-сть (в укр. 
частині Д.— 26% загальносоюзно¬ 
го видобутку, 1977). Найбільші 
підприємства: шахтоуправління ім. 
В. І. Леніна, ім. П. П. Лютикова, 
шахти «Краснолиманська», -«Цент¬ 
ральна», ім. Ілліча, -«Гірська». На 
місц. паливі працюють потужні 
теплові електростанції (Вуглегір- 
ська, Ворошиловградська, Кура- 
хівська, Старобешівська та ін. 
ДРЕС). Д.— один з найбільших у 
країні районів чорної металургії. 
Більшість металург, з-дів має пов¬ 
ний металург, цикл (Жданов, Ма¬ 
кіївка, Єнакієве, Комунарськ, До¬ 
нецьк). Є підприємства кольорової 
металургії (Горлівка, Костянти- 
нівка, Артемівськ). Розвинуте ма¬ 
шинобудування, переважно ви¬ 
роби. металомісткого й складно¬ 
го устаткування для металург., 
гірничодобувної і буд. пром-сті та 
вироби, трансп. засобів, а також 
верстатобудування, електротех. та 
с.-г. машинобудування (Крама¬ 
торськ, Жданов, Дружківка, Воро- 
шиловград, Стаханов, Красний 
Луч та ін.). На місц. сировині роз¬ 
винута коксохім. (Авдіївка, Ма¬ 
кіївка, Донецьк, Жданов, Горлів¬ 
ка, Єнакієве та ін.) і хім. (Горлів¬ 
ка, Сєверо Донецьк, Слов’янськ, 
Рубіжне, Донецьк, Костянтинівка, 
Лисичанськ) пром-сть. Великого 
розвитку в Д. набула пром-сть буд. 
матеріалів, зокрема склоробна 
(Костянтинівка, Лисичанськ), це¬ 
ментна (Амвросіївка). Важливе мі¬ 
сце посідає легка й харч., особливо 
соледобувна (бл. 47% союзного ви¬ 
добутку; Артемівськ, Слов’янськ), 
галузі. У народногосп. комплексі 
Д. велику роль відіграє с. г., яке 
відзначається високим рівнем ін¬ 
тенсифікації та багатогалузевою 
структурою (вирощування зерно¬ 
вих, зокрема пшениці, тех., гол. 
чин. соняшнику, культур: навколо 

ДОНБАСЬКА НАСТУПАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ 
ІЗ серпня—22 вересня 1943 року 

Лінія фронту на 13. VIII 

Оборонний рубіж німецько-фа¬ 
шистських військ по рІЧШ Міус 
(.Міус-фтонт*) 
Наступ радянських військ 

міст — с. г. приміського овочево- 
молочно-садового типу). 
В Д.— найрозвинутіша в СРСР 
сітка з-ць з найбільшим вантажо- 
оборотом. 
Для водопостачання Д. створено 
багато великих водосховищ (Вуг- 
легірське, Старобешівське, Кле- 
бан-Бикське, Старокримське, Віль- 
хівське та ін.), магістральні во¬ 
допроводи від Сіверського Дінця 
і його приток до пром. центрів; 
Сіверський Донець — Донбас ка¬ 
нал, будується (1979) Дніпро — 
Донбас канал. 
Населення укр. частини Д. стано¬ 
вить понад 8 млн. чол. (1978). 
Д. відзначається великою густотою 
і питомою вагою міськ. населення 
(так, у Донец. обл. 89% міськ. 
населення; пересічна густота насе¬ 
лення — 196,5 чол. на 1 км2, 1978). 
Найбільші міста: Донецьк, Жда¬ 
нов, Ворошиловград, Макіївка, 
Горлівка, Краматорськ. 
В Д. здійснюються велике житл. і 
культурне будівництво, благоуст¬ 
рій та озеленення міст. Сучас. Д.— 
один з важливих центрів науки, 
культури і підготовки кадрів рес¬ 
публіки. Див. також Ворошилов¬ 
градська область, Дніпропетров¬ 
ська область, Донецька область. 
Літ.: Книга о Донбассе. Природа. 
Люди. Дела. Донецк, 1977; Симонен- 
ко В. Д. Очерки о природе Донбасса. 
Донецк, 1977; Население и трудовьіе 
ресурси Донбасса. К., 1977; Зкономи- 
ка промьішленности Донбасса. 1945— 
1975. К., 1977. Я. 7. Бондаренко. 
«ДОНБАС», Заслужений шах¬ 
тарський ансамбль пісні і танцю 
УРСР. Засн. 1937 в м. Сталіно (те¬ 
пер Донецьк). Перший худож. ке¬ 
рівник (1937—39 та 1964—69) 3. 
Дунаєвський. В 1967—78 колектив 
очолював засл. працівник куль¬ 
тури УРСР О. Установ, ху¬ 
дож. керівник (1973—78) — нар. 
арт. УРСР О. Литвинов, з 1978 — 
нар. арт. УРСР О. Гомон. У складі 
ансамблю — хор, оркестр і танцю¬ 
вальна група; в репертуарі — тво¬ 
ри рос. і укр. класики, рад. і зару¬ 
біжних композиторів, танці наро¬ 
дів світу. Респ. комсомольська пре¬ 
мія ім. М. Островського, 1979. Іл. 
див. до ст. Ансамблі пісні і тан¬ 
цю, т. 1, с. 448—449. 
«ДОНБАС» — республіканське ви¬ 
давництво Держкомвидаву УРСР. 
Засн. 1922 в Бахмуті (тепер Арте¬ 
мівськ) під назвою «Донбасе». 
З 1923 називалося «Рабочий Дон¬ 
басса»; 1925 стало філіалом вид-ва 
«Український робітник» (Харків); 
1932 перетворено на вид-во «Соці¬ 
алістичний Донбас» (Сталіно), 
1946 — на Сталінське обл. книж¬ 
ково-газетне вид-во; з 1959 — До¬ 
нецьке книжкове вид-во, з 1964 — 
має назву «Донбас». Випускає 
л-ру, в якій висвітлює досвід ро¬ 
боти парт., рад. і профспілкових 
орг-цій Донец. і Ворошиловгр. 
областей, передовий досвід у нар. 
г-ві, краєзнавчу й туристську л-ру, 
худож. твори насамперед місцевих 
авторів, видання, присвячені рево- 
люц., бойовим і трудовим подви¬ 
гам трудящих Донбасу. З вид-вом 
пов’язана творчість В. Сосюри, 
П. Безпощадного, Б. Горбатова, 
Л. Жарикова, Ю. Жукова, В. По¬ 
пова, М. Рибалки, М. Упеника та 
ін. У 1978 «Д.» видав 106 назв 
книг, брошур і образотворчих ви¬ 

дань заг. тиражем 3 млн. примірни¬ 
ків і 6 номерів журн. <Донбас>. 
Вид-во нагороджено орденом«Знак 
Пошани» (1972). П. П. Богданов. 
«ДОНБАС» — літературно-худож¬ 
ній та громадсько-політ. журнал 
Спілки письменників України (до 
1968 — орган Донецького відділен¬ 
ня СП України). Виходить раз на 
два місяці, друкує матеріали 
укр. і рос. мовами. Засн. 1923 
під назвою «Забой» як щомісяч¬ 
ний літ. додаток до газ. «Все- 
российская кочегарка». Видавав¬ 
ся в Артемівську, з 1926 — в 
Луганську, з 1933 — в Донецьку. 
В 1932 перейменовано на «Літера¬ 
турний Донбас», у 1933—39 — 
«Литературньїй Донбасе». У 1940— 
45 не виходив. Протягом 1946— 
58 друкувався як літ.-худож. аль¬ 
манах. Під сучас. назвою виходить 
з 1958. В 1968 перетворено на жур¬ 
нал. Активну участь у його видан¬ 
ні брали в різні часи М. Слонім- 
ський (перший редактор), О. Селі- 
вановський, І. Ле, Г. Баглюк, П. 
Безпощадний, Б. Горбатов, М. Тар- 
дов, Ю. Чорний-Діденко, П. Бай- 
дебура, А. Клоччя та ін. 

А. І. Кравченко. 
ДОНБАСЙТ — мінерал класу си¬ 
лікатів. АІ4[(ОН)8 (Зі, АІ)4О10]. 
Сингонія моноклінна. Густ. 2,63. 
Твердість 2,5—3,0. Колір білий. 
Блиск перламутровий. В СРСР 
знайдено в Донбасі (звідки й на¬ 
зва), на Уралі, о-вах Нова Земля. 
дон бАська наступАл ьна 
ОПЕРАЦІЯ 1943 — операція 
військ Пд.-Зх. (командуючий — 
генерал армії Р. Я. Малиновський) 
та Пд. (командуючий — генерал- 
полковник Ф. І. Толбухін) фрон¬ 
тів, проведена з 13.VIII по 22.IX 
1943, під час Великої Вітчизн. вій¬ 
ни 1941—45. Розгром гітлерів¬ 
ських військ у Курській битві 1943 
створив сприятливі умови для ви¬ 
зволення Донбасу, де обороняли¬ 
ся нім.-фашист, війська групи ар¬ 
мій «Південь» (понад 20 д-зій). 
Ешелонована оборона противника 
проходила по ріках Сіверський До¬ 
нець та Міус. Наступ почали вій¬ 
ська Пд.-Зх. фронту 13.VIII в райо¬ 
ні м. Змієва (тепер м. Готвальд), 
16-VIII в районі м. Ізюма. Форсу¬ 
вавши Сіверський Донець і оволо¬ 
дівши Ізюмом, вони відтягли на се¬ 
бе великі резерви ворога. Хоч на¬ 
ступ у центрі не набув дальшого 
розвитку, але він забезпечив пе¬ 
ремогу рад. військ Пд. і Степо¬ 
вого фронтів. 18. VIII війська 
Пд. фронту прорвали оборону 
противника і, розвиваючи наступ 
у напрямі Амвросіївки, розчле¬ 
нували угруповання ворога на 
дві частини, а потім завдали уда¬ 
ру на Пд. і ЗО^ІІІ оволоділи Та¬ 
ганрогом. 1—2.IX рад. війська 
Пд.-Зх. і Пд. фронтів почали пере¬ 
слідувати відступаючого против¬ 
ника. 8.IX було визволено Сталіно 
(тепер Донецьк) та ряд ін. міст 
Донбасу; за участю Азовської вій¬ 
ськової флотилії 10. IX — Маріу¬ 
поль (тепер м. Жданов), 17.IX — 
Осипенко (тепер Бердянськ). До 
22.IX рад. війська вийшли на рубіж 
Новомосковськ — на Сх. від Запо¬ 
ріжжя — р. Молочна. Внаслідок 
Д. н. о. при сприянні партизанів і 
підпільників було розгромлено ве¬ 
лике угруповання ворога (13 д-зій), 
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визволено Донбас, створено спри¬ 
ятливі умови для визволення Пра¬ 
вобережної України і Криму. 

Б. І. Святишенко. 
ДОНБАСЬКА ОБОРбННА ОПЕ¬ 
РАЦІЯ 1941—42 — бойові дії рад. 
військ Гід. фронту (командуючий 
— генерал-лейтенант Д. І. Ряби- 
шев, з 5.Х 1941 — генерал-полков¬ 
ник Я. Т. Черевиченко) і лівого 
крила Пд.-Зх. фронту (командую¬ 
чий — Маршал Рад. Союзу С. К. 
Тимошенко) під час Великої Віт¬ 
чизняної війни 1941—45 в районі 
Донбасу. Проведена 29. IX—4. XI 
1941 і 7—24.VII 1942. В запеклих 
боях кінця вересня — поч. листо¬ 
пада 1941 рад. війська під натис¬ 
ком переважаючих сил нім.-фа¬ 
шист. загарбників залишили знач¬ 
ну частину тер. Донбасу. Взимку 
1941—42 війська Пд. фронту пе¬ 
рейшли в контрнаступ і відкинули 
ворога на рубіж р. Міусу. В липні 
1942 гітлерівцям вдалося прорвати 
оборону рад. військ і створити за¬ 
грозу оточення частин Пд. фронту, 
що обороняли Донбас. 24.УІІ 1942 
рад. війська відійшли на лівий 
берег р. Дону. Ворог захопив увесь 
Донбас. Д. о. о. зірвала плани гіт¬ 
лерівського командування щодо 
швидкого просування на Пн. Кав¬ 
каз, сприяла розгромові нім.-фа¬ 
шист. військ під Москвою в кін. 
1941 — на поч. 1942. 
ДОНБАСЬКА ОПЕРАЦІЯ 1919 — 
наступальна операція рад. військ 
Пд. фронту проти денікінців, здійс¬ 
нена наприкінці грудня 1919 з ме¬ 
тою визволення Донбасу. В кін. 
грудня 1919 денікінські війська, 
відкинуті Червоною Армією на 
Пд., зайняли оборону на Сіверсько- 
му Дінці. 25.ХІІ 1919 рад. війсь¬ 
ка в складі 1-ї Кінної, 8-ї й 13-ї ар¬ 
мій перейшли в наступ, оволоділи 
з 27.ХІІ 1919 до 1.1 1920 містами 
Бахмутом (тепер Артемівськ), Лу¬ 
ганськом (тепер Ворошиловград), 
Горлівкою і ст. Іловайське, завер¬ 
шивши цим визволення Донбасу, 
донг — грошова одиниця Соціа¬ 
лістичної Республіки В’єтнам; по¬ 
діляється на 10 хао або 100 су. 
За курсом Держбанку СРСР на 
квітень 1979 100 Д. дорівнюють 
30,60 крб. 
ДОНЕЛАЙТІС Крістіонас [21.XII 
1713 (1.1 1714), Лаздінеляй, тепер 
Радвілішкського р-ну — 7(18).ІІ 
1780, Тольмінгнемен, тепер Чисті 
Пруди Калінінгр. обл.] — литов¬ 
ський поет. Зачинатель лит. ху- 
дож. л-ри, представник реалістич¬ 
ного напряму. Збереглося 6 байок 
(1824) і поема <Чотири доби року» 
(1818), в яких Д. викривав жорсто¬ 
кість пануючих класів, виступав 
проти соціальної нерівності, зо¬ 
бражував правдиві картини життя 
лит. селян-кріпаків. 
Те.: Укр. перек л.— Чотири доби 
року. В кн.: Тичина П. Твори, 
т. 4. К., 1962; Рос. перек л.— 
Бремена года. М., 1964. 

ДОНЕЦЬ Григорій Прокопович [н. 
17(30).ХІ 1913, с. Курилівка, тепер 
Канівського р-ну Черкас, обл.] — 
український рад. поет. Член КПРС 
з 1943. Закінчив Черкас, пед. ін-т 
(1935). Учасник Великої Вітчизн. 
війни. Друкуватися почав 1928. 
Поетичні збірки: <У поході» (1936, 
у співавт. з О. Левадою), <3 бра¬ 
тами вірними» (1955), <Відлуння 

грому» (1969), <Славлю молодість» 
(1976) та ін. У драм, поемі <Серце 
Прометея» (1964), зб. <В Кобза¬ 
ревім краю» (1961) створив образ 
Т. Г. Шевченка. Автор віршів для 
дітей, літ.-критичних статей. Наго¬ 
роджений орденом Червоної Зірки, 
ін. орденами і медалями. 
Те.: Шляхи. К., 1973; Пам’ять звитяг. 
К., 1977; Рос. перек л.— Придне- 
провье. М., 1962; Красньїе вехи. М., 
1975. В. К. Костенко. 

дон£ць Іван (рр. н. і см. невід.) 
— запорізький козак, один з керів¬ 
ників селянсько-козацьких загонів, 
які брали участь у Пушкаря і Ба- 
рабаша повстанні 1657—58 проти 
старшинсько-шляхетської верхів¬ 
ки, очоленої гетьманом І. Вигов- 
ським. Загін запорожців на чолі з 
Д. з’єднався з військом М. Пушка¬ 
ря навесні 1658 і брав участь в обо¬ 
роні Полтави від гетьманських 
збройних сил. Після поразки Д. з 
повстанцями відступив у м. Суми. 
ДОНЕЦЬ Михайло Іванович [11 
(23).І 1883, Київ— 10.ІХ 1941, 
там же] — український рад. спі¬ 
вак (бас), нар. арт. УРСР (з 1930). 
Член Комуністичної партії з 1940. 
Співу навчався приватно. В 1905— 
13 працював в оперному те¬ 
атрі С. Зиміна в Москві. Разом з 
І. Алчевським влаштовував кон¬ 
церти укр. музики. З 1913 — соліст 
Київ, оперного театру (1923—27 — 
у Харкові й Свердловську). Артист 
великого сценічного таланту, висо¬ 
кої вокальної майстерності, Д. ви¬ 
конував найрізноманітніші партії 
басового репертуару: Тарас Буль¬ 
ба (однойменна опера Лисенка), 
Карась (< Запорожець за Дунаєм» 
Гулака-Артемовського), Захар Бер¬ 
кут, Сокальський (-«Золотий об¬ 
руч», «Щорс» Лятошинського), 
Іван Сусанін, Борис Годунов (одно¬ 
йменні опери Глинки і Мусорг- 
ського), Мефістофель («Фауст» 
Гуно) та ін. 
Літ.: Стефанович М. Михайло Іва¬ 
нович Донець. К., 1965. 

ДОНЕЦЬ — давньоруське місто 11 
—13 ст. на правому березі р. Уди 
(в давнину її називали Малим Дін¬ 
цем). Залишки Д.— поблизу смт 
Покотилівки Харків, р-ну Харків, 
обл. В 11—12 ст. Д. оув одним з 
прикордонних міст Київ. Русі. 
Згадується в Іпатіївському літопи¬ 
сі під 1185. Археол. розкопками, 
що провадилися з поч. 20 ст., від¬ 
крито залишки укріплень, жител, 
кузні, гончарських горен, ремісни¬ 
чих майстерень, госп. ям. Знайдено 
численні вироби з заліза, глини, 
кістки, скляні браслети, шиферні 
прясельця, бронзовий водолій 
(умивальник), мечі, наконечники 
списів і стріл, кольчуги тощо. Крім 
слов. матеріалів, знайдено й пред¬ 
мети матеріальної культури кочо¬ 
виків (половців), що, можливо, 
свідчить про змішаність населення 
міста. В 13 ст. Д. зруйнували мон- 
голо-татари. 
Літ.: Шрамко Б. А. Древности Север- 
ского Донца. X., 1962. П. П. Толочко. 
ДОНЕЦЬК (до 1924 — Юзівка, 
1924—61 — Сталіно) — місто, об¬ 
ласний центр УРСР. Лежить на р. 
Кальміусі, в центр, частині Донба¬ 
су. Великий вузол залізниць, авто- 
моб. та авіац. шляхів. 1021 тис. 
ж. (1979). Д. поділяється на 8 місь¬ 
ких районів. Засн. 1869 як робітн. 

с-ще Юзівка (назване за прізвищем 
підприємця англійця Дж. Юза). В 
70-—90-х рр. 19 ст. в Юзівці відбу¬ 
валися масові виступи робітників 
(див. Юзівські страйки 1875 і 
1887, Юзівські робітничі завору¬ 
шення 1892). В 1898 в Юзівці ви¬ 
ник перший с.-д. гурток. Велику 
допомогу місцевим соціал-демокра¬ 
там подавали Г. І. Петровський, 
Артем (Ф. А. Сергєєв). Під час 
революції 1905—07 в Юзівці від¬ 
бувся ряд страйків. У грудні 1905 
створено Раду робітн. депутатів і 
бойові дружини, що брали участь 
в Авдіївському виступі робітни¬ 
ків 1905. В серед. 1916 оформи¬ 
лась Юзівська більшовицька гру¬ 
па. З 1917 Юзівка — місто. В трав¬ 
ні 1917 створено Юзівський к-т 
РСДРП(б) [див. Юзівська органі¬ 
зація РСДРЩб)]. Рад. владу вста¬ 
новлено в січні 1918. Підчас Вели¬ 
кої Вітчизн. війни в період тимча¬ 
сової нім.-фашист, окупації Д. 
(26.Х 1941 — 8.IX 1943) тут діяли 
підпільні партійно-диверсійні гру¬ 
пи, комсомольська організація. Д. 
нагороджено орденом Леніна (1979), 
Почесною Грамотою Президії Вер¬ 
ховної Ради УРСР (1969). Міс- 
тами-побратимами Д. є Катовіце 
(ПНР) і Магдебург (НДР). Д. 
— один із значних цент¬ 
рів важкої пром-сті СРСР. 
Пром-сть Д. використовує місц. ву¬ 
гілля, довізні криворізьку й кер¬ 
ченську руди, нікопольський мар¬ 
ганець, оренбурзький і ставрополь¬ 
ський газ, а також с.-г. продук¬ 
цію Донец. обл. Провідними галу¬ 
зями економіки міста є вугільна, 
металург, та маш.-буд. Вугільна 
пром-сть представлена 22 шахта¬ 
ми; найбільші з них: <Трудів- 
ська», «Південнодонбаська», ім. 
Є. Т. Абаку мова, шахтоуправління 
«Куйбишевське» та < Жовтневе». 
Найбільші з-ди: Донецький мета- 

ДОНЕЦЬК 

М. І. Донець. 

К. Донелайтіс. 

Донецьк. Набережна річки Кальміусу 
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лургійний завод імені В. 1. Леніна, 
Донецький машинобудівний за¬ 
вод імені Ленінського комсомолу 
України, рудоремонтний, коксоус- 
таткування, металоконструкцій, 
«Донбаскабель», холодильників, по 
вироби, устаткування для харч, 
пром-сті, штампів та пресформ, 
гірничорятувальної апаратури та 
ін. На базі вугільної та металург, 
пром-сті, місцевої сировини розви¬ 
нулась хім. і коксохім. пром-сть 
(з-ди: Донецький завод хімічних 
реактивів імені 50-річчя Великої 
Жовтневої соціалістичної револю¬ 
ції, коксохім., пластмас). Пром-сть 
буд. матеріалів та буд. індустрії 
представлена 20 підприємствами, 
що випускають цеглу, бетон, теп¬ 
лоізоляційні матеріали, залізобе¬ 
тонні, дерев’яні та металеві кон¬ 
струкції тощо. Розвинута легка 
(,Донецький бавовняний комбінат 
імені XXV з’їзду КПРС, камволь¬ 
но-прядильна, швейна, трикотаж¬ 
на, текст.-галантерейна, взут. 
ф-ки) та харч, (м’ясокомбінат, 
міський молочний № 2, пивовар¬ 
ний, міський молочний № 1, 
маргариновий з-ди, хлібокомбінат, 
кондитерська ф-ка) промисловість. 
У 1978/79 навчальному році у Д. 
було 151 загальноосв. школа (113 
тис. учнів), 13 муз. шкіл; 21 серед, 
спец. навч. заклад (28,7 тис. уч¬ 
нів); 27 профес.-тех. уч-щ (16,5 тис. 
учнів); 5 вузів: Донецький універ¬ 
ситет, політех., рад. торгівлі, 
муз.-пед., мед. ін-ти (див. окремі 
ст.), а також філіал Харків, ін-ту 
інженерів залізнич. транспорту 

(всього в Д.— 46,1 тис. студен¬ 
тів). Н.-д. установи і проектні орг- 
ції: Донецький науковий центр 
АН УРСР, Фізико-технічний ін¬ 
ститут АН УРСР, Економіки про¬ 
мисловості інститут АН УРСР, 
Донец. н.-д. ін-т вугілля, Донец. 
проектно-конструкторський і експе¬ 
риментальний ін-т комплексної ме¬ 
ханізації шахт, Донецький бота¬ 
нічний сад та ін. У місті 390 масо¬ 
вих б-к (фонд — 9845 тис. одиниць 
зберігання), 62 клубні заклади, 
138 кінотеатрів і кіноустановок, 
два держ. музеї (обл. краєзнавчий 
та Донецький художній музей) і 
15 нар. музеїв, три театри: До¬ 
нецький театр опери та бале¬ 
ту, Донецький український му¬ 
зично-драматичний театр імені 
Артема, театр ляльок, філармонія, 
цирк, шахтарський ансамбль «Дон- 
бас>. У Д. 390 позашкільних закла¬ 
дів: міський Палац піонерів, 3 бу¬ 
динки піонерів, станції юних тех¬ 
ніків і натуралістів, дитячі .спор¬ 
тивні школи. Книжкове вид-во 
«,Донбасу, поліграф. комбінат, 
вид-во «Радянська Донеччина»; 
виходить 3 обл. газ.— «Социа- 
листический Донбасе», «Радян¬ 
ська Донеччина», «Комсомолец 
Донбасса», міська газ. «Вечерний 
Донецк», журн. «Донбас*. Обл. 
радіомовлення і телебачення. За 
рад. часу Д. докорінно реконст¬ 
руйовано, прокладено нові магіст¬ 
ралі, вулиці, створено нові житл. 
райони (шахти ім. Абаку мова, До¬ 
нецькі Черемушки, Калинівський 
ансамбль набережної р. Кальміусу 

та ін.), споруджено нові громад, 
будівлі (театр, 1935—40, арх. Л. 
Котовський; б-ка ім. Н. К. Круп- 
ської, 1936, перебудована 1954, 
арх. М. Порхунов; Критий ринок 
1961, арх. К. Фельдман; будинок 
проектних організацій, 1967, арх. 
Г. Навроцький і В. Спусканюк; ви¬ 
сотний будинок «Трилисник», 1972, 
арх. В. Несневич). За ландшафтну 
архітектуру Д. 1978 присуджено 
Держ. премію СРСР (арх. П. Віг- 
дергауз, В. Кішкань, І. Седак, 
Д. Циміданов та ін.). Пам’ятники: 
В. І. Леніну (1967, скульптор Е.М. 
Кунцевич, арх. М. та В. Іванчен- 
ки), Т. Г. Шевченкові (1956, скуль¬ 
птори О. Олійник і М. Вронський, 
арх. В. Шарапенко), «Нескорені» 
(членам міськ. підпілля — С. Г. 
Матекіну, Б. І. Орлову, С. В.Скоб- 
лову, 1957; скульптор В. Костін), 
Вічної Слави рад. воїнам і жерт¬ 
вам нім.-фашист, терору (1965, 
скульптор В. Костін). 
Ооеліск на честь економіста і пуб¬ 
ліциста В. В. Верві (Н. Флеровсь- 
кого), який 1897 — 1918 тут жив. 
У Д. народився академік АН УРСР 
М. В. Луговцов. З розвитком 
металург, пром-сті міста пов’я¬ 
зана діяльність М. К. Курако й 
1. ГІ. Бардіна. 
Літ.: Миронов В. П. Город, в котором 
мьі живем. Донецк, 1977. 

В. П. Миронов, А. М. Сабина. 

ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНЙЦЯ — од¬ 
на з найбільших залізниць Рад. 
Союзу. Розташована в пд.-сх. 
частині УРСР. Створена 1953 в 
результаті об’єднання Пн.-Донець¬ 
кої та Пд.-Донецької з-ць. Заг. 
довж. 2860 км. До складу Д. з. 
входять 7 відділень: Краснолиман- 
ське, Ждановське, Попаснянське, 
Ворошиловградське, Дебальців- 
ське, Ясинуватське та Іловайське. 
Обслуговує Донец. і Ворошиловгр. 
області, частину Запоріз., Дніпроп. 
і Харків, областей УРСР та час¬ 
тину Ростов, обл. РРФСР. На тер. 
сучас. району дії Д. з. першою 
(1869) було збудовано Курсько- 
Харківсько-Азовську з-цю, 1872 
— лінію від Костянтинівки до Оле- 
нівки. В 1878 закінчено будівницт¬ 
во з-ць, що з’єднали Дебальцеве з 
Звєрєво, Попасною, Луганськом 
(Ворошиловградом), Микитівкоюта 
Краматорськом; 1879 відкрито рух 
поїздів на дільницях Попасна—Ли- 
сичанськ та Ясинувата — Хацапе- 
тівка (Вуглегірськ); 1882 — Оленів- 
ка — Маріуполь (Жданов); 1884 
— Ясинувата — Чаплине. Протя¬ 
гом 1888—1913 збудовано ряд лі¬ 
ній місц. значення. З перших ро¬ 
ків Рад. влади в районах Донбасу 
проводилося нове залізничне бу¬ 
дівництво. В 1921 здано в експлуа¬ 
тацію лінію Луганськ (Ворошилов- 
град) — Лутугине, 1935— Красноар- 
мійськ — Добропілля, 1940—Ста- 
робільськ — Кіндрашівська, 1941 
— Кіндрашівська — Довжанська. 
Д.з.сполучає райони Кавказу та 
Нижнього Поволжя з районами 
Півдня, Пд.-Заходу, Заходу та 
Центру. Обслуговує Донбас і При¬ 
дніпров’я — великі пром. райони 
країни. Транзитом через Д. з. про¬ 
ходять поїзди з Москви, Києва та 
ін. міст на Пн. Кавказ і Закавказ¬ 
зя. Д. з. посідає 1-е місце серед 
з-ць країни за розмірами відправ¬ 
лення вантажів. Середня вантажо- 
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напруженість Д. з. в 1,4 раза біль¬ 
ша за загальносоюзну середньосіт- 
кову, а на окремих напрямах — у 
5 раз. Щодобове відправлення ван¬ 
тажів Д. з. становить (1977) 11,2% 
загальносоюзного сіткового відпра¬ 
влення всіх вантажів та 39,5% 
республіканського. На багатьох 
дільницях Д. з. впроваджено авто¬ 
блокування і електр. централіза¬ 
цію стрілок, усі перевезення здійс¬ 
нюються електровозами і теплово¬ 
зами. Рівень механізації вантаж¬ 
них робіт (1977) становить 95%, 
колійних — 83%. Локомотивні й 
вагонні депо оснащено су час. тех¬ 
нологічними лініями по ремонту 
рухомого складу. Д. з. стала зачи¬ 
нателем багатьох передових мето¬ 
дів праці, які широко впрова¬ 
джуються на всіх з-цях країни. 
Д. з. нагороджено орденом Леніна 
(1966). В. В. Приклонський. 
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА партГй 
НА ОРГАНІЗАЦІЯ — одна з об¬ 
ласних організацій Комуністич¬ 
ної партії України. Перші марк¬ 
систські гуртки і групи виникли на 
тер. су час. Донецької області на¬ 
прикінці 90-х рр. 19 ст. на з-дах і 
рудниках Бахмутського і Маріу¬ 
польського повітів. На поч. 1903 
тут діяло понад 10 с.-д. гуртків і 
груп. В створенні їх активну участь 
брали П. О. Мойсеенкоу Г. І. Пет- 
ровський та ін. Робітники й селяни 
Донеччини брали активну участь у 
революції 1905—07. Під керівницт¬ 
вом більшовиків відбулися Горлів- 
ське збройне повстання 1905, 
Авдіївський виступ робітників 
1905, Дебальцівське збройне пов¬ 
стання 1905. В роки реакції біль¬ 
шовики Донеччини, незважаючи на 
труднощі підпілля та масові ареш¬ 
ти, вдало поєднували нелегальну 
роботу з діяльністю в легальних 
організаціях. Центром збирання 
парт, сил на Донеччині був Юзово- 
Петровський к-т РСДРП. У період 
нового революц. піднесення і 1-ї 
світової війни місцеві парт, орг-ціі 
готували робітничий клас і тру¬ 
дяще селянство до вирішальних 
класових битв. Велику масово- 
політ. роботу серед трудящих 
Донеччини в той час проводили 
A. Б. Батов, Я. В. Залмаєв, В. Й. 
Єрмощенко, Г. І. Петровський, 
B. Я. Чубар, М. М. Шверник та ін. 
Після Лютн. бурж.-демократичної 
революції 1917 більшовики вийшли 
з підпілля і розгорнули відкри¬ 
ту політ, роботу в масах. Активно 
працювали Макіївська, Єнакіївсь¬ 
ка, Берестово-Богодухівська, Яси- 
нівська, Горлівська, Нелепівська 
орг-ції. Швидко зростали ряди 
більшовиків Донеччини. У жовтні 
1917 вони налічували понад 13 тис. 
чол. Найбільшими були Юзівська 
орг-ція РСДРП(б) — 2 тис., Гор- 
лівсько-Щербинівська — 3 тис., 
Єнакіївська — 2844, Дружківська 
— 2100, Кальміуська — 1630, Яси- 
нівська — 910. 
У жовтні 1917 Ради робітн. депу¬ 
татів і ревкоми в Макіївці, Горлів- 
ці, Краматорську, Щербинівці, а 
також на ряді шахт, очолювані 
більшовиками, взяли владу в свої 
руки. В ін. містах і селах краю 
боротьба за владу Рад була трива¬ 
лішою. Значну роль у встановлен¬ 
ні і зміцненні Рад. влади на тер. 
Донеччини відіграли обл. парт. 

конференція Донецько-Криворізь¬ 
кого басейну 5—6 (18—19).ХІІ 
1917 та Перший Всеукраїнський 
з'їзд Рад. Вони закріпили встанов¬ 
лення Рад. влади. Визнаними ке¬ 
рівниками мас у боротьбі за пере¬ 
могу соціалістичної революції бу¬ 
ли більшовики Артем (Ф. А. Сер- 
гєєв), А. Б. Батов, В. О. Варга- 
нов, Ш. А. Грузману Ф. І. Зайцев, 
Я. В. Залмаєв. У роки громадян, 
війни та іноземної інтервенції тер. 
сучас. Донец. області стала аре¬ 
ною жорстокої боротьби з каледін- 
цями, австро-нім. загарбниками, 
білогвардійськими військами Крас- 
нова, денікінцями. Підпільні парт, 
орг-ції Юзівки, Горлівки, Ма¬ 
кіївки, Маріуполя та ін. органі¬ 
зовували в тилу ворога партизан, 
загони, робітн. страйки. Під ке¬ 
рівництвом більшовиків відбулося 
Маріупольське збройне повстан¬ 
ня 1918. В лютому 1920 на 1-й губ. 
парт, конференції було утворено 
Донецьку губ. парт, орг-цію. Пар¬ 
тія і уряд надавали великого зна¬ 
чення відбудові пром-сіі Донбасу 
і мобілізовували трудящих на від¬ 
новлення г-ва краю. Питаннями 
відродження нар. г-ва краю займа¬ 
лись Артем (Ф. А. Сер^гєєв), Ф. Е. 
Дзержинськийу Е. Й. Квірінгу 
Ф. Я. Кону С. В. Косіору В. В. Куй- 
бишев, Г. К. Орджонікідзе, 
М. О. Скрипнику В. Я. Чубар, 
М. М. Шверник та ін. Зростала і 
міцніла партійна організація До¬ 
неччини. 
В період ленінського призову в 
партію 1924 вона збільшилася на 
16 740 чол. і зайняла третє місце 
(після Ленінградської і Московсь¬ 
кої парторганізацій) за кількістю 
комуністів, що вступили в партію. 
В 1923 (у зв’язку з адм.-тер. рефор¬ 
мою) на тер. Донбасу було ство¬ 
рено 5 окр. парт, орг-цій: Юзівську 
(з 1924 — Сталінська), Бахмутсь- 
ку (з 1924 — Артемівська), Маріу¬ 
польську, Луганську і Старобіль- 
ську. Вони входили до складу До¬ 
нецької губ. парт, орг-ції до лікві¬ 
дації губерній (1925). В 1930 окруж¬ 
коми ліквідовано, а райкоми пар¬ 
тії підпорядковано ЦК КП(б)У. 
В 1932 зі створенням Донец. облас¬ 
ті оформилась Д. о. п. о. У зв’язку 
з утворенням 1938 на тер. Донбасу 
двох областей вона розділилася на 
Сталінську і Ворошиловградську 
обл. парт, орг-ції. На той час Ста¬ 
лінська обл. парт, орг-ція налі¬ 
чувала 47 119 комуністів. За роки 
довоєнних п’ятирічок під керів¬ 
ництвом парт, орг-ції Сталінська 
обл. перетворилася на один з най¬ 
більших пром. районів країни. На¬ 
передодні Великої Вітчизн. війни 
вона давала 30% загальносоюзного 
видобутку вугілля, бл. 29% чавуну 
і 23% виробництва сталі. Тут ви¬ 
росли нові заводи-гіганти <Азов- 
сталь», Горлівський та Новокра- 
маторський маш.-буд. з-ди, Зуївсь- 
ка і Курахівська ДРЕС та ін. вели¬ 
кі пром. підприємства. На поч. 
Великої Вітчизн. війни обл. парт, 
орг-ція провела велику роботу по 
перебудові всього життя на воєн¬ 
ний лад. Дві третини комуністів 
пішли на фронт, було сформовано 
дві шахтарські д-зії. На тер. облас¬ 
ті діяли підпільний обком партії 
на чолі з С. М. ЩетиніниМу 11 
підпільних міськкомів та райко¬ 

мів партії, 24 підпільні первинні 
орг-ції, 37 партизанських загонів, 
79 підпільно-патріотичних груп 
(див., зокрема, <Ленінська іскра>). 
Особливо уславився в боротьбі про¬ 
ти окупантів Слов’янський парти¬ 
зан. загін під командуванням 
комуніста М. І. Карнаухова. До 
серед, вересня 1943 рад. війська 
визволили від фашист, загарбни¬ 
ків усю тер. області. Комуністич¬ 
на партія приділяла величезну ува¬ 
гу відбудові г-ва області, віднов¬ 
ленню парт., рад., госп. орг-цій. 
Зростали ряди обл. парт, орг-ції (в 
кін. 1943 вона налічувала 8555 
комуністів, 1950 — 78 480). Під її 
керівництвом і при братерській до¬ 
помозі союзних республік за нечу- 
вано короткий строк г-во області 
було відбудовано. В роки після¬ 
воєнних п’ятирічок досягнуто знач¬ 
них успіхів у розвитку економіки, 
науки і культури. Донецька об¬ 
ласть стала великим центром ву¬ 
гільної промисловості, металургії, 
машинобудування, хімії, легкої 
пром-сті. В 1961 Сталінську обл. 
парт, орг-цію перейменовано на 
Донецьку. Успішному виконанню 
народногосп. планів активно сприяє 
традиційне соцзмагання трудящих 
області з трудящими ін. областей 
УРСР і братніх республік. На 1.1 
1979 обл. парт, орг-ція складалася 
з 20 міських і 37 районних парт, 
орг-цій і налічувала в своїх рядах 
313 706 членів і кандидатів у чле¬ 
ни партії. Здійснюючи рішення 
XXIII—XXV з’їздів КПРС, з’їз¬ 
дів Компартії України, вона 
спрямовує всю орг. і масово-політ. 
роботу на виконання завдань ко¬ 
муністичного будівництва, всемір^ 
не впровадження в усі галузі 
нар. г-ва досягнень наук.-тех. про¬ 
гресу, підвищення ефективності 
сусп. виробництва, дальше зро¬ 
стання продуктивності праці, зни¬ 
ження собівартості й поліпшен¬ 
ня якості продукції. Обл. парт, 
організація виховала тисячі пе¬ 
редовиків і новаторів виробництва. 
400 з них присвоєно звання Ге¬ 
роя Соціалістичної Праці, а 6 з 
них це звання присвоєно двічі. Ве¬ 
лику роботу проводить обл. парт, 
орг-ція по вихованню трудящих у 
дусі рад. патріотизму і пролет. ін¬ 
тернаціоналізму, відданості Кому¬ 
ністичній партії, зміцнення друж¬ 
би народів СРСР, по пропаганді 
рад. способу життя. В різний час 
обл. парт, орг-цію очолювали І. О. 
Акулову А. І. Гайовийу І. П. Каза¬ 
нець, П. М. Любавін, О. П. Ляшко у 
Л. Г. Мельникову С. А. Сар- 
кісову О. І. Струєв, О. С. Щерба- 
ков та ін. За час її існування 
відбулося 20 обл. парт, кон¬ 
ференцій. Вірним помічником 
обл. парт, орг-ції є обл. комсо¬ 
мольська орг-ція (689 183 члени 
ВЛКСМ, на 1.1 1979). За видат¬ 
ні заслуги в галузі соціалістич¬ 
ного будівництва Донецьку обл. 
організацію комсомолу 1935 на¬ 
городжено орденом Леніна, Жда- 
новську міську комсомольську 
орг-цію 1966 — орденом Трудового 
Червоного Прапора. Органами 
Д. о. п. о. є газети <Радянська 
Донеччина» і «Социалистический 
Донбасе». Про розвиток економіки 
і культури області див. також ст. 
Донецька область. 
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овочевих культур. Д. о. розміще¬ 
на в степовій зоні. Типчаково-кови¬ 
лова рослинність збереглася гол. 
чин. на заповідних ділянках. Лі¬ 
си й чагарники вкривають лише 
5,6% тер. області — переважно 
вздовж Сіверського Дінця (соснові 
бори), на Донецькому кряжі (діб¬ 
рови, байрачні ліси). На узбереж¬ 
жі Азовського м. є ділянки з солон¬ 
чаковою рослинністю. З тварин для 
Д. о. характерні їжак, миша кур¬ 
ганчикова, ховрах, тушканчик, пе¬ 
рев’язка, заєць-русак, лисиця; з 
птахів — жайворонки, вівсянки, 
дрофа, стрепет, мартини, галагаз 
(на узбережжі), з плазунів — вуж, 
полози, гадюка степова. 
В межах Д. о.— філіали Україн¬ 
ського степового заповідника Хо¬ 
муті вський степ та Кам’яні Моги¬ 
ли (частина); 5 держ. заказників 
(Святогірський, гори Артема, Бер¬ 
дянський, Великоанадольський та 
Роз дольненськ ий ). 
Населення. Більшість населення — 
українці (53,1%, 1970, перепис), 
живуть також росіяни (40,6% ), гре¬ 

ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ 

ДОНЕЦЬКА 

ОБЛАСТЬ 

Площа — 26.5 тис. км* 

Населення — 
5160 тис. чол. (1979 
перепис) 

Центр — м. Донецьк 

Літ.:~ Нариси історії Комуністичної 
партії України. К., 1977; Очерки ис- 
тории Донецкой областной партийной 
организации. Донецк, 1978; История 
городов и сел У крайнє кой ССР. До- 
нецкая область. К., 1976. 

^ ^ Б. В. Качура. 
донецька Область (до і96і 
— Сталінська область) — у складі 
Української РСР. Утворена 2.VII 
1932. 
Розташована в пд.-сх. частині рес¬ 
публіки. На Пд. омивається Азов¬ 
ським м. Поділяється на 18 ра¬ 
йонів, 199 сільрад, має 49 міст і 
134 с-ща міськ. типу. 
Д. о. 1958 і 1970 нагороджено орде¬ 
нами Леніна. Карти див. на ок¬ 
ремому аркуші, с. 352—353. 
Природа. На Пн. Сх. області під¬ 
носиться Донецький кряж, від яко¬ 
го поверхня поступово знижується 
« на Зх. переходить у Придніпров¬ 
ську низовину. На Пд.— Приазов- 
ська височина з окремими підви¬ 
щеннями (Могила-Гончариха, Са- 
вур-Могила та ін.), що змінюється 
вузькою смугою Причорноморської 
низовини, яка уступом обрива¬ 
ється до Азовського м. Надра 
області багаті на корисні копали¬ 
ни. Найбільше значення має кам. 
вугілля (частина Донецького ка¬ 
м'яновугільного басейну), є також 
кам. сіль (Артемівське родовище 
кам'яної солі), флюсові та буд 
вапняки, доломіт, мергель, гіпс, 
трепел, вогнетривкі й пластичні 
глини, ртуть, графіт, кварцовий 
пісок, крейда тощо. Мінеральні 
джерела Клімат помірно конти¬ 
нентальний. Пересічна т-ра січня — 
від —7,8° на Пн. Сх. до —5,4е на 
Пд., липня— відповідно + 20,8° 
і +22,8°. Опадів 450—500 мм на 
рік. Навесні бувають суховії, ін¬ 
коли — пилові бурі. Річки: Сівер- 
ський Донець з притоками Казен¬ 
ним Торцем, Бахмуткою і Луган- 
ню (бас. Дону), Самара. Вовча 
(бас. Дніпра), Кальміус, Грузь¬ 
кий Єланчик, Кринка (бас. Азов¬ 
ського м.). Багато невеликих рі¬ 
чок влітку пересихає. Для даль¬ 
шого поліпшення забезпечення на¬ 
селення і нар. господарства Д. о. 
водою створено ряд водосховищ 
(Старокримське. Клебан-Бикське. 

І. Горлівська шахта «Кочегарка». 2. В одному з цехів Новокраматорського машинобудівного заводу 
імені В. І. Леніна. 3. Загальний вигляд Авдіївського коксохімічного заводу. 4. Прокатний стан 3600 
на ждановському металургійному заводі «Азовсталь» імені Серго Орджонікідзе. 

Карлівське, Вільхівське) та Сівер- 
ський Донець — Донбас канал. 
Будується (1979) Дніпро — Дон¬ 
бас канал. У ірунтовому покриві 
переважають різного типу чорно¬ 
земи. Лише на Пн. окремі масиви 
дернових слабопідзолистих грун¬ 
тів та вздовж узбережжя Азов¬ 
ського м.— вузька смуга слабоосо- 
лоділих чорноземів і солонців. 
Грунтово-кліматичні умови Д. о. 
в цілому сприятливі для вирощу¬ 
вання багатьох зернових, тех. та 

ки, білоруси га ін. Пересічна 
густота нас.— 194,3 чол. на 1 км2. 
Д. о.— одна з найгустіше населе¬ 
них областей СРСР. Міське нас. 
становить 89%. Найбільші міста: 
Донецьк, Жданов, Макіївка, Гор¬ 
лі вка, Краматорськ, Слов'янськ. 
Народне господарство. До Великої 
Жовтн. соціалістичної революції на 
тер. сучас. Д. о. (в Донбасі) були 
розвинуті лише кам.-вуг. й мета¬ 
лург. галузі пром-сті. Більшість 
підприємств належала іноземним 

Донецьк. Радянська плоша 

(гол. чин. франц., англ. і бельгій¬ 
ським) капіталістам і рос. акціо¬ 
нерним т-вам. Машинобудуван¬ 
ня й хім. пром-сть перебували в за¬ 
родковому стані. За роки Рад. вла¬ 
ди створено ін. галузі важкої ін¬ 
дустрії, а також харч, і легку 
пром-сть, потужну буд. індустрію 
тощо. Загальносоюзне значення ма¬ 
ють вугільна, металург., маш.-буд., 
хім., цементна, електроенергетич¬ 
на галузі, які визначають спеці¬ 
алізацію області в єдиному на- 
родногосп. комплексі країни. Роз¬ 
винуті багатогалузеве інтенсивне 
с. г. і транспорт. 
Промисловість. Д. о. — 
одна з найбільш індустріально роз¬ 
винутих областей країни. В струк¬ 
турі пром-сті питома вага чорної 
металургії становить 34,3%, маш.- 
буд.— 16,0%, вугільної — 15,6%, 
харч.— 9,4% , легкої—5,9% , елект¬ 
роенергетичної— 4,8%, хім.—3,9% 
(1977). Енергетика розвивається на 
базі місц. вугілля та довізних мазу¬ 
ту й газу. Вона представлена Вуг- 
легірською ДРЕС імені XXV з’їзду 
КПРС, Старобешівською ДРЕС 
імені В. І. Леніна, Слов'янською 
ДРЕС імені Великої Жовтневої со¬ 
ціалістичної революції, Курахівсь- 
кою ДРЕС, Миронівською ДРЕС 
та ін. Разом з електростанціями 
Ворошиловгр. обл. вони входять до 
одного з найбільших у країні ви¬ 
робничих енергооб’єднань «Донбас- 
енерго», яке зв’язане з енергосисте¬ 
мою Європ. частини СРСР. Чорна 
металургія Д. о. працює на місц. 
коксі, довізних криворізькій і кер¬ 
ченській заліз.рудах танікопольсь- 
кому марганці. Вона представлена 
з-дами повного циклу: Макіївським 
металургійним заводом імені С. М. 
Кірова, ждановським металургій¬ 
ним заводом < Азовсталь» імені 
Серго Орджонікідзе, Ждановським 
металургійним заводом імені 
Ілліча, Єнакіївським металургій¬ 
ним заводом, Донецьким металур¬ 
гійним заводом імені В. І. Леніна, 
краматорським, Костянтинівським, 
а також харцизькими трубним та 
сталедротовоканатним з-дами. В 
області розвинуте вироби, вогне¬ 
тривких виробів, флюсів, вапняків 
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(Часів Яр, Докучаєвськ, Красно- 
армійськ, Сіверськ, Красногорів- 
ка). Підприємства кольорової ме¬ 
талургії: Артемівський завод по 
обробіц, кольорових металів імені 
Е. Й. Квірінга, костянтинів- 
ський завод <Укрцинк> та Мики- 
тівський ртутний комбінат. Ву¬ 
гільна пром-сть Д. о. характери¬ 
зується значними масштабами ви¬ 
добування високоякісного кам. ву¬ 
гілля, особливо коксівного, яким 
забезпечується металургія Півдня 

шинобудування імені 50-річчя Ве¬ 
ликої Жовтневої соціалістичної ре¬ 
волюції, Донецький машинобудів¬ 
ний завод імені Ленінського ком¬ 
сомолу України, Краматорський 
завод важкого верстатобудуван¬ 
ня імені В. Я. Чубаря, а також з-ди 
в Донецьку, Ясинуватій, Дружків- 
ці, Дебальцевому, Слов’янську та 
ін. містах. Пром-сть буд. матеріа¬ 
лів представлена вироби, цементу 
(Амвросіївський цементний ком¬ 
бінату Єнакіївський та Краматор¬ 

1. Загальний вигляд тваринницького комплексу колгоспу імені В. І. Леніна 
Тельманівського району. 2. Елеватор на залізничній станції Роя. Мар’їн- 
ський район. 3. Поливання полів. 

СРСР та ін. районів країни. В 1977 
в області діяло 7 виробничих об’єд¬ 
нань, до складу яких входило 115 
високомеханізованих шахт. Най¬ 
більші з них: шахтоуправління 
ім. В. І. Леніна, шахти « Краснол и- 
манська*, «Центральна*, «Украї¬ 
на*, «Красноармійська - Капіталь¬ 
на*. Діє 36 збагачувальних ф-к 
(«Комсомольська*, «Кальміуська*, 
«Чумаківська*, «Червона Зірка* 
та ін.). На базі місц. сировини, ву¬ 
гільної та металург, пром-сті знач¬ 
но розвинулася хім. пром-сть, зок¬ 
рема вироби, кислот, мінеральних 
добрив, стиролу, каустичної соди 
та ін. продукції. Хім. пром-сть 
представлена слов’янським вироб¬ 
ничим об’єднанням «Хімпром*, 
горлівським виробничим об'єднан¬ 
ням <Стирол> імені С. Орджоні- 
кідзе, Донецьким заводом хіміч¬ 
них реактивів імені 50-річчя Ве¬ 
ликої Жовтневої соціалістичної ре¬ 
волюції та ін. підприємствами. 
Найбільші коксохім. з-ди: Авдіїв- 
ський коксохімічний завод імені 
50-річчя СРСР, Горлівський, Єна¬ 
кіївський, Донецький, Жданов- 
ський, Макіївський, Ясинівський. 
Д. о.— район розвинутого важко¬ 
го машинобудування (вироби, ус¬ 
таткування для металург., гірничо¬ 
добувної, хім. та ін. галузей 
пром-сті, транспорту й буд-ва)та 
електротех. пром-сті. Найбільші 
підприємства: Новокраматорський 
машинобудівний завод імені В. І. 
Леніна, Горлівський машинобудів¬ 
ний завод імені С. М. Кірова, 
Ждановський завод важкого ма¬ 

ський з-ди), збірного залізобето¬ 
ну тощо. Підприємства скляної 
(костянтинівський завод <Авто- 
скло>у Костянтинівський механі¬ 
зований склоробний завод ім. Жовт. 
революції) та фарфоро-фаян- 
сової (Дружківський фарфоровий 
завод) пром-сті. У Слов’янську— 
олівцева ф-ка, одна з найбільших у 
країні. Осн. галузі харч, пром-сті: 
м’ясна (8 комбінатів), молоч¬ 
на, кондитерська, макаронна, пи¬ 
воварна (Донецький пивоварний 
з-д), консервна, рибна й рибопере¬ 
робна (Ждановський та Донецький 
вироби. рибоконсервні комбі¬ 
нати), соляна (бл. 50% загально¬ 
союзного видобутку кухонної солі; 
артемівське виробниче об’єднання 
соляної пром-сті <Артемсіль>), 
виноробна (Артемівський завод 
шампанських вин). З метою удо¬ 
сконалення структури пром-сті в 
області швидкими темпами розвива¬ 
ється легка пром-сть: текст. (До¬ 
нецький бавовняний комбінат іме¬ 
ні XXV з’їзду КПРС), трикотаж¬ 
на, швейна, взуттєва (Донецьк, 
Макіївка, Артемівськ, Жданов, 
Шахтарськ, Слов’янськ). Значна 
кількість підприємств по вироби, 
предметів широкого вжитку (з-ди: 
Ждановський пральних машин, 
Дружківський газової апаратури, 
донецькі побутових холодильни¬ 
ків та ф-ка іграшок тощо). 
Сільське господарст- 
в о. Для області характерні два осн. 
види виробничої спеціалізації с. г. 
— овоче-молочна (навколо пром. 
центрів) та зернова з вироби, со¬ 

няшнику й розвинутими мол.-м’яс- 
ним скотарством, вівчарством, сви¬ 
нарством і птахівництвом. На кін. 
1977 в області було 285 колгоспів, 
142 радгоспи, 29 об’єднань райсіль- 
госптехніки та їхніх виробничих 
відділень. С. г. високомеханізова- 
не, всі колгоспи й радгоспи елект¬ 
рифіковано (див. таблицю). 
У Д. о. високий рівень с.-г. освоєн¬ 
ня земель: з 2302,3 тис. га, що пе¬ 
ребувають у користуванні с.-г. 
підприємств і г-в, с.-г. угіддя ста¬ 
новлять 2047,3 тис. га, з них орні 
землі — 1685,6 тис. га (1977). Зро¬ 
шуваних земель — 177 тис. га. 
Осн. зернові культури: озима 
пшениця, ярий ячмінь, кукурудза 
на зерно; технічна — соняшник; 
кормові — цукр. буряки, багато¬ 
річні та однорічні трави, кукуруд¬ 
за на силос і зелений корм. Розви¬ 
нуті садівництво та ягідництво. 
В 1978 площа плодоягідних насад¬ 
жень становила 76,8 тис. га, в т. ч. 
55,8 тис. га в плодоносному віці. 
Розвиткові тваринництва Д. о. 
сприяє насамперед спеціалізація і 
концентрація вироби., міцна кор¬ 
мова база: вирощування кормових 
культур, продукція комбікормової 
пром-сті (17 з-дів, 1978). У тва¬ 
ринництві переважає мол.-м’ясне 
скотарство. Розвинуті також пта¬ 
хівництво (24 птахофабрики, в осн. 
в приміській зоні) та вівчарство (на 
Пд. області). Осн. породи великої 
рогатої худоби — червона степова, 
свиней — велика біла, овець — ци¬ 
гайська. У Приазов’ї — рибаль¬ 
ство. 
Транспорт. Д. о. має дуже 
густу й вантажонапружену заліз¬ 
ничну сітку. Довжина з-ць заг. 
користування — 1976 км (1978). 
Гол. напрями: Донбас — Москва 
(Донецьк — Слов’янськ — Лозо¬ 
ва — Харків), Донбас — Придні¬ 
пров’я (Ясинувата — Чаплине — 
Дніпропетровськ — Кривий Ріг), 
Донбас — Київ (Ясинувата — Чап¬ 
лине — Дніпропетровськ, Знам’ян¬ 
ка — ім. Шевченка — Київ). Най¬ 
більші залізничні вузли: Ясинува¬ 
та, Красний Лиман, Дебальцеве, 
Микитівка, Іловайськ, Волноваха. 
Автошляхів — 8,2 тис. км, у т. ч. 
7,1 тис. км з твердим покриттям. 
Гол. автомагістралі: Харків — Сло¬ 
в’янськ — Костянтинівка — Арте¬ 
мівськ — Дебальцеве — Ростов-на- 
Дону, Артемівськ — Донецьк — 
Жданов, Донецьк — Ворошилов- 
град. На узбережжі Азовського 
м.— великий мор. порт Жданов. 
Аеропорти в Донецьку і Жданові. 
Розвинутий і трубопровідний тран¬ 
спорт (до Донецька, Жданова та ін. 
міст газ надходить із Краснодар¬ 
ського кр. РРФСР, до Слов’ян¬ 
ська — з Харків, обл.). 

ДОНЕЦЬКА 
ОБЛАСТЬ 

ПОСІВНІ ПЛОЩІ 
основних 
СІЛЬСЬНО- 

ГОСПОДАРСЬНИХ 
НУЛЬТУР 
(1978,%) 

■ Озима Багаторічні 
пшениця “'-••«а* трави 

НІНИ Ячмінь Нартопля 

іЦЛі Соняшник ІНШІ. 
культури 

Парк основних 
сільськогосподарських 
машин (тис. шт.) 

1965 1977 

Трактори 
(фіз. оди¬ 
ниць) 12.4 17.3 
Зернозби¬ 
ральні ком¬ 
байни 2.5 3,5 
Електродви¬ 
гуни 34.2 124.7 

Центр села Єлизаветівки 
Марийського району. 
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ДОНЕЦЬКИЙ 

Монумент на_ честь ра¬ 
дянських воїнів-визво- 
лиіелів на Савур-Моги¬ 
лі. Скульптори І С. 
Горовий, К. А. Кузне- 
цов, Ф. А. Коцюбин¬ 
ський. 

Будівництво. В Д. о. прово¬ 
диться інтенсивне пром., сільське 
та житл. буд-во. Капітальні вкла¬ 
дення в нар. г-во області 1946—77 
становили (у порівнянних цінах) 
37 020 млн. крб., у т. ч. 2216 млн. 
крб. 1977. В області діють 396 
держ. і кооп. первинних підряд¬ 
них буд. і монтажних орг-цій та 36 
міжгосп. буд. орг-цій. За післяво¬ 
єнні роки (1946—77) держ. і кооп. 
підприємства та орг-ції, колгоспи й 
населення збудували житл. будин¬ 
ки пл. 61 484 тис. м2. у т. ч. 
1940 тис. м2 1977. 
Торгівля й побутове об¬ 
слуговування. На кін. 1977 
в Д. о. діяло 18 592 підприємства 
роздрібної торгівлі та громадського 
харчування. Загальний обсяг розд¬ 
рібного товарообороту державної 
і кооперативної торгівлі, включа^ 
ючи громадське харчування, 1977 
зріс проти 1970 в 1,5 раза. 
У Д. о. налічувалось 5391 підпри¬ 
ємство побутового обслуговування, 
в т. ч. 813 — у сільській місце¬ 
вості. Обсяг побутових послуг на¬ 
селенню 1977 зріс проти 1970 у 
1,9 раза. 
Охорона здоров’я. У Д. о. 1977 
було 67,9 тис. лікарняних ліжок 
(130,4 ліжка на 10 тис. ж.), пра¬ 
цювали понад 17,6 тис. лікарів 
(34 лікаря на 10 тис. ж.) та 58,7 
тис. осіб серед, мед. персоналу. 
В області 403 жіночі консультації, 
дитячі поліклініки та амбулаторії. 
Відомі курорти — Слов’янськ, 
Слов’яногірськ, Жданов. 
Культура. В 1977/78 навч. р. в 
області було 1462 загальноосв. 
школи усіх видів (728,7 тис. учнів), 
81 серед, спец. навч. заклад (101,1 
тис. учнів) і 51 профес.-тех. уч-ще 
(86,7 тис. учнів). У 10 вищих навч. 
закладах — Донецькому універси¬ 
теті, Донецькому політехнічно¬ 
му інституті (з філіалами в Гор- 
лівці та Красноармійську), Жда- 
новському металургійному інсти¬ 
туті, Краматорському індустрі¬ 
альному інституті, Макіївському 
інженерно-будівельному інститу¬ 
ті, Горлівському педагогічному ін¬ 
ституті іноземних мов, Донец. 
ін-ті рад. торгівлі, Донец. мед. ін-ті 
ім. О. М. Горького, Донец. муз.- 
пед. ін-ті, на загальнотех. ф-ті 
Укр. заочного політех. ін-ту (в 
Слов’янську) й філіалі Харків, 
ін-ту інженерів залізничного транс¬ 
порту (в Донецьку) налічувалося 
66,7 тис. студентів. Н.-д. устано¬ 
ви: Донецький науковий центр 
АН УРСР. Донецький бот. сад; 
н.-д. інститути (всі — в Донецьку): 
фіз.-технічний, гірничої механіки 
і технічної кібернетики, вугільний. 

Стадіон «Локомотив» у Донецьк, 

гігієни праці і профзахворювань, 
Всесоюзний н.-д. інститут гірничо¬ 
рятувальної справи та ін. (про на¬ 
звані вузи і н.-д. установи див. 
окремі статті). Діють обл. відділен¬ 
ня респ. спілок письменників, (з 
1934), журналістів (з 1957), архітек¬ 
торів (з 1935), художників (з 1948), 
композиторів (з 1970), театр, 
т-ва. У Д. о. 5 театрів [Донецький 
театр опери та балету, Донець- 

Палац культури «Україна* в місті 
Дзержинську. 
Здравниці міста Слов’яногірська 

кий український му зично-драма¬ 
тичний театр імені Артема, До¬ 
нецький обласний російський дра¬ 
матичний театр (у Жданові), До¬ 
нец. обл. театр юного глядача (в 
Макіївці) й театр ляльок], філар¬ 
монія, шахтарський ансамбль < Дон¬ 
бас*, цирк, 1314 масових б-к (26,3 
млн. одиниць зберігання), 1097 
клубних закладів, 1380 кіноустано¬ 
вок, 6 державних музеїв (Донець¬ 
кий художній музей. Донецький 
краєзнавчий музей, художній у 
Горлівці тощо), бл. 730 музеїв 
і музейних кімнат, що працю¬ 
ють на громад, засадах. У 1977 
в області було понад 8 тис. колек¬ 
тивів худож. самодіяльності, в 
яких брали участь 283 тис. амато¬ 
рів, 52 колективам присвоєно 
звання народних і заслужених ко¬ 
лективів республіки, серед них — 
заслужений ансамбль танцю УРСР 
чЗарево» Палацу культури ім. В. І. 
Леніна Донецького металург, з-ду 
ім. В. І. Леніна, заслужена хорова 
капела УРСР управління Донець¬ 
кої залізниці, народний духовий 
оркестр Палацу культури ім. Пуш¬ 
кіна шахти ім. газети чСоциалисти- 
ческий Донбасе» (Донецьк), народ¬ 
ний театр Палацу культури і тех¬ 
ніки з-ду чАзовсталь» (Жданов). 
Позашкільні заклади: 53 палаци та 
будинки піонерів, 45 станцій юних 

техніків і юних натуралістів, дит. 
обл. екскурсійно-туристська стан¬ 
ція, 32 спорт, школи, дит. мор. 
флотилія, дит. залізниця тощо. 
В Д. о. працюють вид-во <Донбас>, 
поліграф. комбінат-вид-во ч Ра¬ 
дянська Донеччина», виходять обл. 
газ. <Радянська Донеччина», чСо- 
циалистический Донбасе» і «Ком- 
сомолец Донбасса», 150 міських, 
районних, районних міських і ба¬ 
гатотиражних газет. Видається 
журн. чДонбас». Обл. радіомовлен¬ 
ня і телебачення. Економічні, 
наук.-тех. і культурні зв’язки вста¬ 
новлено між Д. о. і Магдебурзьким 
округом НДР, Катовіцьким воєвод¬ 
ством ПНР та повітом Хунедоара 
СРР. 
На тер. Д. о. численні археол., ар- 
хіт. та істор. пам’ятки. 1829 пам’я¬ 
ток історії й культури взято під 
охорону держави; є чимало пам’ят¬ 
них місць, пов’язаних із життям 
і діяльністю відомих людей (див. 
карту чОсновні пам’ятники і па¬ 
м’ятні місця Донецької області», 
окремі ст. про райони, райцентри 
та ін. населені пункти Д. о). 
Літ.: Симоненко В. Д. Фізико-геогра¬ 
фічне районування Донбасу для цілей 
сільського господарства. Довідник. 
Донецьк, 1972; История городов и сел 
Украинской ССР. Донецкая область. 
К., 1976; Зкономика промьішленности 
Донбасса. 1945—1975. К., 1977; Качу¬ 
ра Б. В. С позиций зффектив* 
ности. К., 1978; Бондаренко Я. И. 
[та ін.]. Социально-зкономические 
проблеми научно-технического про- 
гресса в народном хозяйстве Донецкой 
области (1971 — 1975 гг.). Библиогра- 
фический указатель. Донецк, 1976. 
Я. 1 Бондаренко, О. М. Гурбич, 

М. Г. Чумаченко. 

ДОНЕЦЬКИЙ (до 1963 — Петро- 
Донецький) — селище міського ти¬ 
пу Ворошиловград. обл. УРСР, 
підпорядковане Кіровській міськ¬ 
раді, за 1 км від залізничної ст. 
Водопровід. 11,7 тис. ж. (1978). 
Кам.-вуг. шахта чЛуганська», Зи- 
могір’ївський цегельний з-д, діль¬ 
ниця вироби, об’єднання чВороши- 
ловградбудматеріали», Кіровське 
напилкове вироби., будинок побу¬ 
ту. Три заг.-освітні школи; 4 лік. 
заклади, у т. ч. лікарня; 2 клу¬ 
би, 7 б-к. Виник 1902. 
ДОНЕЦЬКИЙ БАВОВНЯНИЙ 
КОМБІНАТ імені XXV з’їзду 
КПРС — підприємство текстиль¬ 
ної пром-сті. Розташований у До¬ 
нецьку. Будівництво здійснюва¬ 
лось протягом 1969—76. До скла¬ 
ду комбінату входять дві прядиль¬ 
но-ткацькі та оброблювальна ф-ки. 
Осн. продукція: ситець, сатин, ма¬ 
даполам, фланель, тик, бязь тощо. 
В 1977 було вироблено 16,3 тис. т 
прядива, 90,2 млн. м сирових тка¬ 
нин, 75,9 млн. м готових тканин. 
На підприємстві встановлено висо¬ 
копродуктивне устаткування (244 
тис. прядильних веретен, 5,6 тис. 
ткацьких верстатів); впроваджу¬ 
ється автоматизована система уп¬ 
равління виробництвом. 

Г. М. Кісаров. 

ДОНЕЦЬКИЙ БОТАНГЧНИЙ 
САД АН УРСР — науково-дослід¬ 
на установа з теоретичної та експе¬ 
риментальної ботаніки. Засн. 1964. 
Розташований у м. Донецьку. Пл. 
275,5 га. Колекційний фонд Д. б. с. 
налічує бл. 6 тис. видів, сортів і 
форм деревних, чагарникових і 
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трав’янистих рослин, гербарій (28 
тис. аркушів), 20 тис. зразків на¬ 
сіння. У Д. б. с. 9 наук, відділів 
(1979), що працюють над пробле¬ 
мою інтродукції та акліматизації 
рослин з метою збагачення асорти¬ 
менту корисних рослин степової 
зони УРСР, зокрема Донбасу. 
Осн. напрямом їхніх досліджень 
є пром. ботаніка, що охоплює пи¬ 
тання з рекультивації порушених 
пром-стю ландшафтів, озеленення 
індустріальних територій і населе¬ 
них пунктів, підвищення стійкос¬ 
ті рослин до пром. забруднень, а 
також селекції тощо. До складу 
саду входять і Луганський запо¬ 
відник, Криворізький відділ оп 
тимізації техногенних ландшафтів, 
Приазовський відділ рекреаційних 
ландшафтів (Бердянськ). 

Є. М. Кондратюк. 

донецький ЗАВОД хімГч- 
НИХ РЕАКТЙВІВ імені 50-річчя 
Великої Жовтневої соціалістичної 
революції — підприємство хім. 
пром-сті. Розташований у Донець¬ 
ку. Засн. 1916. Введено в дію в 
лютому 1917. Вперше в країні ви¬ 
робляв синтетичну азотну к-ту кон¬ 
тактним способом. За роки Рад. 
влади підприємство докорінно ре¬ 
конструйовано й значно розширено. 
З 1946 з-д спеціалізується на ви¬ 
роби. хім. реактивів. На підприєм¬ 
стві організовано виготовлення 
препаратів тугоплавких сполук і 
реактивів особливої спектральної 
чистоти. З-д виробляє феритові ма¬ 
теріали, тіосечовину, двоокис тіо- 
сечовини, а також хлористий на¬ 
трій, вуглекислий калій, гідрокси- 
ламін, оцтовокислий натрій, рода- 
нисті солі та ін., а також продук¬ 

цію побутової хімії. В 1977 обсяг 
вироби, продукції зріс проти 1965 
у 2,5 раза. Д. з. х. р. випускає 
унікальні реактиви, які застосову¬ 
ють майже в усіх галузях народ¬ 
ного господарства. 

А. П. Зиневич. 
донецький ІНСТИТУТ РА¬ 
ДЯНСЬКОЇ торгГвлі — вищий 
навчальний заклад у системі М-ва 
торгівлі УРСР. Засн. 1920 в Києві 
як вищий кооп. технікум. У 1927 
перетворений на Кооперативний 
ін-т ім. В. Я. Чубаря. В 1934 ін-т 
переведено до Харкова, де 1935 
об’єднано з Харків, планово-екон. 
ін-том споживчої кооперації й на¬ 
звано Укр. ін-том рад. торгівлі 
(з 1940 — Харків, ін-т рад. торгів¬ 
лі). В 1959 ін-т переведено в До¬ 
нецьк і перейменовано на Д. і. р. 
т. В ін-ті є ф-ти: обліково-екон., 

ДОНЕЦЬКИЙ 
ІНСТИТУТ 

РАДЯНСЬКОЇ 
ТОРГІВЛІ 

До карти ОСНОВНІ ПАМ'ЯТНИКИ І ПАМ'ЯТНІ МІСЦЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1. Пам’ятник Артему (Ф. А. Сер- 
гєєву). 
2. Миколаївська церква 17 ст.. мо¬ 
настирські стіни 18 ст. 
3. Пам’ятник на братській могилі 
воїнів, які загинули під час визволен¬ 
ня Слов’янська від нім.-фашист, 
загарбників. 
4. Місце народження двічі Героя Рад. 
Союзу М. І. Семейка. Погруддя 
М. І. Семейка. 
5. Місце народження П. П. Конча- 
ловського. 
6. Місце народження Д. О. Мглю- 
тенка. 
7. Краєзнавчий музей. 
8. Пам’ятник В. І. Леніну. 
9. Пам’ятник рад. воїнам— визволите¬ 
лям Краматорська. 
10. Пам’ятник діячеві Комуністичної 
партії та Рад. держави В. Я. Чубарю. 
11. Музей революц. й трудової слави. 
12. Пам’ятник В. І. Леніну. 
13. Пам’ятник О. П. Карпінському. 
14. Пам’ятник-меморіал на честь рад. 
воїнів-визволителів. 
15. Пам’ятник В. І. Леніну. 
16. Пам’ятник Артему (Ф. А. Сер- 
гєєву). 
17. Пам’ятник К. Булавіну. 
18. Троїцький собор, 1746. 
19. Обеліск на честь Горлгвського 
збройного повстання 1905. 
20. Пам’ятники на могилах рад. вої¬ 
нів, які загинули під час визволення 
Горлівки віл нім.-фашист, загарбни¬ 
ків. 
21. Пам’ятник С. Орджонікідзе. 
22. Пам’ятник С. М. Кірову. 
23. Пам’ятник Г. Димитрову. 
24. Пам’ятник М. О. Ізотову. 
25. Худож. музей. 
26. Пам’ятник Вічної Слави рад. вої¬ 
нам і жертвам нім.-фашист, терору. 
27. Пагорб Бойової Слави на честь 
рад. воїнів, які загинули під час виз¬ 
волення Дебальцевого від нім.-фа¬ 
шист. загарбників. 
28. Місце народження В. М. Сосюри. 
29. Пам’ятник В. І. Леніну. 
30. Пам’ятник Ф. Е. Дзержинському. 
31. Нар. істор.-краєзнавчий музей. 
32. Погруддя двічі Героя Соціаліс¬ 
тичної Праці І. І. Бридька. 
33. Пам’ятник В. Т. Леніну. 
34. Пам’ятник героям революції. 
35. Пам’ятник героям громадян, вій¬ 
ни. 
36. Вічний вогонь і пам’ятник рад. 
воїнам, які загинули під час визволен¬ 
ня Єнакієвого від нім.-фашист за¬ 
гарбників. 

37. Меморіал землякам-металургам, 
які загинули на фронтах Великої Віт- 
чизн. війни. 
38. Погруддя двічі Героя Рад. Союзу 
Г. Т. Берегового. 

39. Могила М. О. Ізотова. 

40. Пам’ятник воїнам, які загинули 
в боротьбі проти нім.-фашист, загарб¬ 

ників у роки Великої Вітчизняної 
війни. 
41. Місце народження держ. і парт, 
діяча М. О. Скрипника. 
42. Музей бойової й трудової слави. 
43. Пам’ятник В. І. Леніну. 
44. Філіал Донец. краєзнавчого му¬ 
зею. 
45. Музей бойової й трудової слави. 
46. Місце народження С. С. Проко- 
ф’єва. 
47. Місце народження двічі Героя 
Соціалістичної Праці В. Т. Литви- 
ненка. Погруддя В. Т. Литвиненка. 
48. Пам’ятник В. І. Леніну. 
49. Пам’ятник борцям за Рад. владу. 
50. Пам’ятник генерал-лейтенантові 
Гурову і полковникові Гринкевичу — 
учасникам визволення Донецька від 
нім.-фашист, загарбників. 
51. Обеліск на честь рад. громадян, 
закатованих нім.-фашист, загарбни¬ 
ками в 1942—43. 
52. «Нескорені» — пам’ятник комсо- 
мольцям-підпільникам. 
53. Пам’ятник Ф. Е. Дзержинському. 
54. Пам’ятник Артему (Ф. А. Сер- 
гєєву). 
55. Пам'ятник Т. Г. Шевченкові. 
56. Пам’ятник О. С. Пушкіну. 
57. Пам’ятник Н. Флеровському 
(В. В. Берві). 
58. Місце народження М. В. Лугов- 
цова. 
59. Краєзнавчий музей. 
60. Худож. музей 
61. Пам’ятник героям-стратонавтам. 
62. В місті жив і працював О. Г. 
Стаханов. 
63. «Красная звезда» — музей най¬ 
давніших вугільних підприємств То- 
реза; кімната-музей історії міськ. 
профспілкової організації. 
64. Монумент на Савур-Могилі на 
честь рад. воїнів— визволителів Дон¬ 
басу. 
65. Погруддя двічі Героя Соціаліс¬ 
тичної Праці С. Є. Бешулі. 
66. Амвросіївська пізньопалеолітич- 
на стоянка. 
67. Великоанадольський ліс. 
68. Пам’ятник В. І. Леніну. 
69. Меморіальний комплекс на честь 
героїв, які загинули в роки громадян, 
війни, і рад. воїнів, полеглих під час 
визволення Старобешевого від нім.- 
фашист. загарбників. 
70. Місце життя і діяльності двічі 
Героя Соціалістичної Праці П. М. 
Ангеліної. Погруддя П. М. Ангеліної. 
Могила П. М. Ангеліної. 
71. Меморіальний музей П. М. Анге¬ 
ліної. 
72. Заповідник Кам’яні Могили. 
73. Заповідник Хомутівський Степ. 
74. Пам’ятник на могилі селян — 
учасників повстання проти денікінців 
у 1918. 
75. Пам’ятник місцевим жителям, які 
полягли в роки Великої Вітчизн. 
війни, і десантникам Азовської війсь¬ 
кової флотилії, які загинули під час 

визволення Першотравневого в 1943. 
76. Будинок, у якому 1917 — 18 містив* 
ся військ.-революц. комітет. 
77. Будинок, у якому 1920 містився 
штаб Червоної Азовської військ, фло¬ 
тилії. 
78. Монумент комсомольської слави. 
79. Пам’ятник піонерові-герою Толі 
Балабусі. 
80. Пам’ятник держ. й парт, діячеві 
А. О. Жданову. 
81. Пам’ятник М. М. Мазаю. 
82. Місце народження А. О. Ждано- 
ва. 
83. Місце народження А. І. Куїнджі. 
84. Маріупольський пізньонеолітич- 
ний могильник. 
85. Краєзнавчий музей з філіалами: 
меморіальним Музеєм А. О. Жданова 
та виставочним залом ім. А. І. Куїнджі. 
86. Місце народження Г. Я. Сєдова. 
Погруддя Г. Я Сєдова. 
87. Нар. музей Г. Я. Сєдова. 
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торг.-екон., товарознавчий, тех¬ 
нологічний, механічний; заочне й 
вечірнє відділення та заочно-вечір¬ 
ні філіали в Запоріжжі, Вороши- 
ловграді й Керчі (з денним від¬ 
діленням). Факультет підвищення 
кваліфікації при інституті здійс¬ 
нює перепідготовку керівних пра¬ 
цівників, спеціалістів торгівлі й 
викладачів спец, дисциплін серед, 
спец. навч. закладів України та ін. 
республік. У 1962 одним з перших 
у країні в ін-ті створено ф-т ко¬ 
муністичної праці. При ін-ті є 
аспірантура з відривом і без відри¬ 
ву від виробництва. У 1978/79 навч. 
р. в інституті було 12 200 студен¬ 
тів, у т. ч. 3000 на денних факуль¬ 
тетах 1900 на вечірньому відділен¬ 
ні, 7300 на заочному. 

В. М. Філіпов. 

ДОНЕЦЬКИЙ КАМ’ЯНОВУГІ¬ 
ЛЬНИЙ БАСЕЙН — найважливі¬ 
ший кам’яновугільний басейн Єв- 
роп. частини СРСР. Міститься в 
Ворошиловгр., Донец., Дніпроп. і 
частково Полтав. і Харків, облас¬ 
тях УРСР та Рост. обл. РРФСР. 
Пл. 60 тис. км2, у т. ч. в межах 
УРСР — понад 40 тис. км2. Ба¬ 
лансові запаси вугілля за катего¬ 
ріями А + В + Сі становлять 
(1977) 55,6 млрд. т, за категорією 
С2 — 18,2 млрд. т, у т. ч. в межах 
України відповідно — 48,1 млрд. 
т і 14,4 млрд. т. В геоструктурно- 
му відношенні являє собою вели¬ 
кий синклінорій, розміщений між 
Українським щитом і Вороне¬ 
зьким кристалічним масивом. У бу¬ 
дові басейну беруть участь осадоч¬ 
ні відклади верхнього палеозою, 
мезозою й кайнозою. Вугленос¬ 
ність Д. к. б. пов’язана з кам’яно- 

Марочний склад вугілля Донецького кам'яновугільного 
басейну 

Марка 
Мар¬ 
ка Група 

Вихід летких 
речовин на 
горючу масу, 

в % 

Товщина 
пластич¬ 

ного 
шару,; мм 

Довгополуменеве Д 35 і більше до 6 

Газове Г І, 35 і більше 6—10 

Ги 35 і більше 11—25 
Газове жирве Гж Гж3 27 <35 6—10 

Гжп 27 <35 11-16 

Жирне Ж ж17 27 <35 17—20 
ж21 27 <35 21 і більше 

Коксівне К к21 18 <27 21 і більше 
К14 18 <27 14—20 

Спіснене спікливе ОС ОС, 14—22 6—13 
ОС 14-22 до 6 

Пісне т 8-17 — 

Антрацит А менш як 8 — 

вугільними (карбоновими) відкла¬ 
дами, заг. потужність яких у центр, 
частині басейну досягає 18 км. 
Відклади карбону (див. Кам'яно¬ 
вугільний період і кам'яновугіль¬ 
на система) представлені потуж¬ 
ною товщею вапняків, вище від 
яких залягають пісковики, аргіліти 
й алевроліти з прошарками вап¬ 
няків і пластами кам. вугілля. 
Макс. вугленосність басейну при¬ 
падає на відклади середнього кар¬ 
бону, які поширені на всій площі 
Д. к. б. Вугленосність нижнього 
карбону має пром. значення в Пд. 
і в Зх. Донбасі. Відклади верхньо¬ 
го карбону характеризуються не¬ 
значною вугленосністю. Д. к. б. на¬ 
лежить до типу паралічних (при¬ 
морських) басейнів з автохтонним 
(див. Автохтонні відклади) вугле- 
нагромадженням. Для нього ха¬ 
рактерне багаторазове повторення 
циклів вуглеутворення. Всього ви¬ 
явлено бл. 330 вуг. пластів і про¬ 
шарків, з яких у нижньо карбоно¬ 
вих— 30,6%, в середиьокарбоно- 
вих — 64,5%, у верхньокарбоно- 
вих породах — 4,9%. Майже дві 
третини пластів вугілля мають по¬ 
тужність 0,30—0,45 м, лише 5— 
15% — 1 мі більше. Розробляють 
бл. 65 вуг. пластів. Кількість їх 
зменшується в пн. і сх. напрямах. 
Пласти мають переважно просту 
будову, хоч нерідко складаються з 
2—3 прошарків. Пересічна золь¬ 
ність вугілля в розроблюваних пла¬ 
стах становить 13—15%. Вміст 
сірки— 1,5—3,5%, в окремих ра¬ 
йонах — понад 3,5%, фосфору — 
0,001—0,01%. Залежно від вмісту 
летких речовин, спікливості та 
ін. властивостей кам. вугілля 
Д. к. б. поділяють на 8 марок. 
Хім. склад вугілля на горючу масу 
змінюється й становить пересічно: 
вуглецю — 76—96%, водню— 1,2— 
6,4%, кисню— 1,0—17,5%. Теп¬ 
лотворна здатність залежно від 
марки вугілля змінюється від 7150 
ккал/кг до 8600 ккал/кг. Вугілля 
містить природні гази: метан, вуг¬ 
лекислий газ, азот, водень тощо. 
Характер прояву газоносності за¬ 
лежить від марки вугілля, глибини 
розробок тощо. 
Перше родовище кам. вугілля 
Донецького кам’яновугільного ба¬ 
сейну відкрив 1721 Г. Г. Капустін 
на р. Кундрючій. В цей же період 
почалося й кустарне видобування 
вугілля поблизу Бахмута (тепер 
Артемівськ). У 1864—70 складено 
перші геол. карти басейну. В 1892 
—1926 проводилось детальне геол. 
знімання. Першу шахту збудовано 
в Лисичанську 1895. Геол. роботи 
по розширенню Д.к.б., що поча¬ 
лися до Великої Вітчизн. війни, 
набули широкого розвитку в після¬ 
воєнний період (1945—59) і завер¬ 
шилися відкриттям Західного Дон¬ 
басу й розширенням меж басейну 
в пд. і пн. напрямах. Внаслідок 
цих досліджень вугленосна площа 
Д. к. б. збільшилася у 2,5 раза, роз¬ 
відані запаси вугілля — в 4 рази. 
За станом на 1978 запаси вугілля 
категорій А + В + Сі підрахо¬ 
вано до глиб. 1200—1800 м, з 
них 79% залягає на глиб, до 1000 м. 
Для Д. к. б. характерна найбільша 
в країні глибина розробки вуг. 
пластів, яка в багатьох шахтах до¬ 
сягає 800—1000 м. Гідрогеол. умови 

сприятливі для розробки пластів, 
обводнення шахтних полів помірне. 
Видобувають вугілля шахтним спо¬ 
собом. Усього діє (1978) 380 шахт, 
з них на тер. України — 311. Най- 
інтенсивніше освоюються запаси 
коксівного вугілля й антрацитів. 
Д. к. б є одним з найпотужніших 
в СРСР, за заг. запасами вугілля 
посідає 3-є, за запасами антраци¬ 
тів — 1-е місце в країні. Осн. 
споживачі донецького вугілля — 
чорна металургія, теплові електро¬ 
станції, з-ці багатьох районів 
СРСР. Значну частину вугілля 
вивозять у європ. соціалістичні 
країни. 
Літ.: Геология месторождений угля и 
горючих сланцев СССР, т. 1. М., 
1963; Попов В. С. Геологическое стро- 
ение и промьішленная угленосность 
Донецкого бассейна (в границах Боль- 
шого Донбасса). К., 1964; Угли Запая¬ 
ного Донбасса. М., 1971; Корреляция 
угленосньїх отложений и угольньїх 
пластов в Донецком бассейне. Л., 
1972; Угленосньїе формации верхнего 
палеозоя СССР. М., 1975. 

^Ю. В. Буцик. В. Б. Шпакова. 
донецький КРАЄЗНАВЧИЙ 
МУЗЄЙ. Засн. 1924 в Донецьку. 
На 1979 фонди музею налічували 
понад 80 тис. одиниць зберігання. 
Має відділи: природи, історії до- 
радянського періоду та історії рад. 
епохи. Діють філіал у м. Макіївці 
та відділи в містах Волновасі, Кра- 
сноармійську, Сніжному й емт Ста- 
робешевому. Музей має велику 
колекцію баб кам'яних, експонує 
матеріали з Амвросіївської стоян¬ 
ки, Маріупольського могильника 
та ін. У відділі історії рад. епохи 
подано матеріали про події Вели¬ 
кої Жовтн. соціалістич. революції, 
громадян, та Великої Вітчизняної 
воєн, розвиток стахановського ру¬ 
ху, героїку комуністичного будів¬ 
ництва на Донеччині. 
Літ.: Донецкий краеведческий музей. 
Путеводитель. Донецк, 1976. 

А. Т. Голубцов. 
донецький КРЯЖ — височи- 
на на Пд. Сх.-Європейської рівни¬ 
ни, в південно-східній частині 
УРСР і західній частині Ростов¬ 
ської обл. РРФСР. На Пд. Зх. 
кряж прилягає до Приазовської 
височини, на Зх. межує з Придніп¬ 
ровською низовиною, на Пн. кру¬ 
тим високим (до 200 м) уступом 
обривається до долини Сіверського 
Дінця. Простягається з Пн. Зх. на 
Пд. Сх. більше як на 350 км. Ме¬ 
жі Д. к. збігаються з 175-метровою 
ізолінією гіпсометричної карти. 
Д. к. сформувався на місці глибо¬ 
ко зрізаної денудацією пізньопале- 
озойської складчастої споруди про¬ 
тягом мезозой-кайнозойського ча¬ 
су. Протягом пізнього палеозою 
Донецька складчаста споруда явля¬ 
ла собою низький гірський масив 
з відносними висотами бл. 500 м. 
Сучасна його підвищеність зумов¬ 
лена неотектонічними рухами. В 
геол. будові кряжа беруть участь 
гол. чин. палеозойські осадочні 
породи (пісковики, вапняки, слан¬ 
ці) й молодші за віком пухкі поро¬ 
ди. Особливостями геоморфологіч¬ 
ної будови Д. к. є поширення дену¬ 
даційних рівнин, рельєф яких ус¬ 
кладнений пасмами, гривами, гребе¬ 
нями, які складаються з верств стій¬ 
ких до процесів денудації гірських 
порід. Кряж глибоко розчленова¬ 
ний річковими долинами й балка- 



До ст. Громадянська 
війна і воєнна 
інтервенція 1918—20 
в Росії. 

1. Виступ В. І. Леніна 
перед полками 
Всевобучу на 
Красній площі. 
Москва, 25 травня 
1919. 

2. Загін робітників 
Донбасу в бою проти 
австро-німецьких 
окупантів біля станиці 
Гундоровської. 1918. 

3. Оборона 
Петрограда від 
білогвардійських 
військ Юденича. 
Барикади на 
/Іитейному проспекті. 
1919. 

4. 3-й 
інтернаціональний 
стрілецький полк на 
фронті. 1919. 

5. Втеча інтервентів 
з Архангельська. 
Вересень 1919. 

6. Вступ частин 
Червоної Армії в 
Іркутськ. Березень 
1920. 

7. Мітинг трудящих 
Єревана в зв’язку 
з встановленням 
Радянської влади. 
Грудень 1920. 

8. Мітинг трудящих 
Петрограда в зв’язку 
з визволенням Києва 
від військ буржуазно- 
поміщицької Польщі. 
Червень 1920. 



ем 
со
 

^
 
ю
 

«о
 

До ст. Громадянська війна і воєнна інтервенція 1918—20 в Росії. 

1. Загін червоноармійців перед відправленням на боротьбу проти 
німецьких окупай і ів. Місто Єнакієве, Донбас. Березень 1918. 

2. Вивезення хліба з України німецькими окупаційними військами. 
1918. 
3. Висадка французьких військ в Одесі. 1918. 
4. Червоноармійці — учасники боїв за визволення Катеринослава. 
Січень 1919. 
5. Група комсомольців, що направля к>і ься в частини Червоного 
козацтва. 1919. 

6. Бронепоїзд, збудований робітниками Луганського паровозобудів¬ 
ного заводу, відправлясіься на ленікінський фронт. 1919. 

7. Бійці 1-го Боннського полку, які брали участь у розгромі петлю¬ 
рівських військ. 1919. 

8. 2-й Латиський кавалерійський полк на марші під час боїв на 
Півдні України. 1919. 

9. Перша Кінна армія під час переходу на польський фронт. 1920. 

10. Тріумфальний вступ радянських військ у Київ. 1920. 

11. М. В. фрунзе вручає 51-й Пєрскопській стрілецькій дивізії бойовий 
прапор Реввійськради УРСР за участь у розгромі врангелівських військ. 
Приймає прапор начдив П. Ю. Дибенко. 1922. 



До ст. Грузинська РСР. 

1. Тбілісі. Проспект Шота Руставелі. 
2. В передгір’ях Великого Кавказу. 

3. Будівництво греблі Інгурської ГНС. 

6. Головний складальний конвейєр Кутаїського 
автомобільного заводу. 
7. В основов’язальному цеху Тбіліського виробни 
чого об’єднання білизняного трикотажу. 

8. Загальний вид заводу хімічного волокна в місті 
Руставі. 

4. Загальний вид шахти «Східна-2» в Ткібуль- 
ському вугільному басейні. 
5. Видобування марганцевих руд у районі 
міста Чіатури. 

9. Чаєзбиральні машини на плантаціях Моковського 
радгоспу Очамчирського району. 

10. Збирання винограду в колгоспі імені Кірова 
Телавського району. 
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Ло ст. Грузинська РСР. 

1. Базиліка Болніський Сіон. 478-493. 
2. Собор в Самтавіеі. Будівничий Іларіон Самтавнслі. 1030. 

3. Будинок Уряду Грузинської РСР у Тбілісі. Архітектори Г. І. Лежава, 
В. Д. Кокорін та ін. 1938-53. 
4. Новий корпус Тбіліського університету Архнектори М. ІМалішвілі, 
III Качкачишвілі. 1970. 
5. Невідомий художник. Портрет царевича Олександра Арчиловича. 
1696. Музей мистецтв Грузинської РСР Тбілісі. 
6. К. М. Махарадзе. Баїьківіцина моя. 1967. Музей мистецтв Грузин¬ 
ської РСР. 

7. Л. Гудіашвілі. Портрет актриси Тамари Ціїїіімвілі. Темпера 1940 
Музей мистецтв Грузинської РСР. 

8. Г. Габашвілі. Полювання УІаіунь, карбування 1971 Картинна 
галерея Грузії Тбілісі. 
9. Сцена з опери «Даїсі» 3. П. Паліаімвілі. Грузинський академічний 
геатр опери іа балету імені 3. П. Паліапівілі. Тбілісі 1936. 

10. «Грузинська сюїта» у виконанні артисмв Заслуженого академічного 
ансамблю народного танцю Грузинської РСР. 

11. Сцена з вистави «Бахфіоні» за Важа Пшавелою. Грузинський 
театр імені Шоіа Руставелі. Тбілісі. 1961. 

12. Кадр з фільму «Батько солдата» Режисер Р Д. Чхсїдзе 1965. 
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До ст. Гравюра. 

1. Лука Лейденський. Давид перед Саулом Гра 
вюра різцем на міді. Близько 1508. 
2. Ж. Калло. Жебрачка з трьома дітьми. Аркуш 
із серії «Жебраки». Офорт. 1622. 
3. О ф Зубов. Баталія при Гангуті 25 липня 
1714 року. Офорт, різець. 1715. 
4. Рембрандт. жебраки біля дверей будинку. Офорт. 
1648. 
5. Є. П. Чемесов. Автопортрет. Офорт, суха голка 
Близько 1765 

6. В. В Мате. Портрет Т. Г. Шевченка. Офорт 
1911. 
7. І. М. Гіавлов. На Варварці. З серії «Стара Москва». 
Гравюра на дереві. 1921. 
8. В. Юркунас. Ілюстрація до поеми К. Донелай- 
тіса «Пори року». Гравюра на дереві. 1955. 
9. І. О. Соколов. Салют 3 серії «Москва в 1942 
році». Ліногравюра. 1944. 
10. В. А. фаворський. Ілюстрація до «Слова о пол¬ 
ку Ігоревім ». Гравюра на дереві 1950. 
11. Г. II Остроумова-Лебедсва. Смольний і про¬ 
пілеї. Гравюра на дереві. 1924 

10 
11 

(N
0

9
 

ч*- 
Ю

 (О
 о

- 
00 О

) 



^
 ю
 

со сч. 00 

З 

До ст. Гравюра. 

1. Л. Тарасевич. Облога Азова. Офорт. 1702. 

2. Т. Г. Шевченко. У Києві. З альбома «Живописна 
Україна». Офорт. 1844. 
3. О. Л. Кульчицька. Довбуш. Гравюра на дереві. 1940. 

4. В. X. Заузе. Чумаки. М’який лак, акватинта, меццо- 
тинто. 1929. 
5. В. ф. Мироненко. Музей І. Я. франка. Львів. Офорт, 
акватинта. 1956. 
6. О. С. Пащенко. Відбудова Дніпрогесу. Кольорова 
ліногравюра. 1946. 
7. В. Г. Литвиненко. Мисливська лірика. Кольорова 
ліногравюра. 1951. 
8. Г. В. Якутович. Ілюстрація до книги М. Пригари 
«Козак Голота». Ліногравюра. 1966. 



До ст. Готика. 

1. Собор св. Сесілії в місті Альбі. 1282-1390. фран 
ція. 
2. Собор в місті Орвієто. Архітектор Л Майтані. 
1310. Італія. 
3. Портали собору в місті Дм'єні. 1220—69 Франція. 
4. Собор в місті Уелсі 1220-42. Великобританія. 
5. Ратуша в місті Брюгге. Основне будівництво 
1376-1421. Бельгія 
6. Капела Сен-Шапель у Парижі. Інтер'єр. 1243—48. 
Франція. 

7. Собор св. Віта в Празькому Граді, фрагмент 
фасаду. Чехословаччина. 
8. Костьол св. Анни у Вільнюсі. Середина 16 ст 
.Литовська РСР. 
9. Кафедральний собор у Львові. 14-15 ст Укра¬ 
їнська РСР. 
10. Костьол у Дрогобичі. 15 ст. Українська РСР 
11. Апостол Павло Вітраж, фрагмент. 13 ст фран 
ція. Київський музей західного та східного ми¬ 
стецтва. 
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До ст. Дерев’яна архітектура. 

1. «Ставкірка» в Боргунні. Норвегія. Близько 1150. 
2. Кондо — головним храм монастиря Хорюдзі по¬ 
близу міста Нара. Японія. Початок 7 ст. 
3. Преображенська церква в Кіжах. Карельська 
АРСР. 1714. 
4. Дмитріївська церква в селі Гішиному Ковель¬ 
ського району Волинської області. 1561. 
5. Вознесенська церква в місті Чорткові Тернопіль¬ 
ської області. 1738. 
6. Вітряк із села Юнаківки Сумського району Сум¬ 
ської області. Кінець 19 ст. Перенесено до Музею 
народної архітектури і побуту уРСР. 
7. Церква Різдва Богородиці в місті Мені Черні¬ 
гівської області. 1801-04. Інтер’єр. 

8. Церква Богородиці в селищі міського типу 
Ворохті Івано-Франківської області. 18 ст. 
9. Стовп трапезної Петропавлівської церкви в селі 
Пучуга Архангельської області. 1698. 
10. Вхід до церкви в селі Дорогинках Київської 
області. 19 ст. 
11. Хата з села Хрещатик Черкаського району Чер¬ 
каської області. 19 ст. Перенесена до Музею народ¬ 
ної архітектури і побуту уРСР. 
12. Покровська церква в місті Ромнах. 1764. Пере¬ 
несена до Полтави 1907. Не збереглася. 
13. Гуцульська гражда. 
14. Ресторан «Гуцульщина» в місті Яремчі Івано- 
Франківської області. 1965. 



До ст. Греція. 

1. Панорама Афін. 

2. Краєвид на півострові Пелопоннес. 
3. Острів Корфу. 

4. Пірей. Вид частини міста. 

5. Базиліка Айос-Елефтеріос в Афі 
нах. 11 ст. 
6. Будинок Академії наук в Афінах 
1859-85. Архітектор Т.-Е. Гансен. 

7. ф. Врізакіс. Портрет повстання. 
1838. 

8. А. Тасос. Рибалки. Кольорова гра¬ 
вюра на дереві. 1958. 
9. М. Томброс. Тютюнниці. Мармур 
1931. 
10. Сцена з вистави «Перси» Есхіла. 
Афінський художній театр. 1965. 

11. фольклорний ансамбль з остро¬ 
ва Корфу. 
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До ст. Греція Стародавня. 

1. Храм Посейдона в Пестумі. 2-а чверть 5 ст. до н. е. 

2. Храм Аполлона в Корінфі. Близько 550 до н. е. 

3. Підготовка до скачок на колісницях. Чорнофігурна гідрія 
фінтія. Близько 510 до н. е. Берлін. 
4. Мірон. Дискобол. Близько 450 до н. е. 

5. фідій та його учні. Вершники, фрагмент фриза Парфенону 
Мармур. Марфенон. Афіни. 

6. Дельфійський візничий. Бронза. Близько 470 до н. е. Дельфи. 
Музей. 

7. Пропілеї Афінського акрополя. 437-432 до н. е. Архітектор 
Мнесікл. 

8. Поліклет. Дорифор. Близько 440 до н. е. Національний 
музей. Неаполь. 

9. Крітій і Несіот. Гармодій і Арістогітон. Близько 477 до н. е. 
Національний музей. Неаполь. 

10. Геракл і Атлас. Метопа храму Зевса в Олімпії. Мармур. 
468—456 до н. е. Олімпія. Музей. 

11. Голова Деметри. фрагмент розпису склепу Деметри в Керчі. 
1 ст. 



До ст. Гоголь М. В. 

1. Зустріч Тараса Бульби з синами. Малюнок 
Т. Шевченка. 
2. «Сорочинський ярмарок». Ілюстрація 
К. Трутовського. 
3. Сцена з опери «Тарас Бульба» М. Лисен- 
ка. Державний ордена Леніна академічний 
театр опери та балету Української РСР 
імені Т. Г. Шевченка. 1938. 
4. -Страшна помста». Ілюстрація М. Дере- 
гуса. 
5. -Повість про те, як посварився Іван 
Іванович з Іваном Никифороничем». Ілю 
страція О. Бубнова. 

6. «Шинель». Ілюстрація Б. Кустодієва. 

7. «Майська ніч, або утоплена». Ілюстрація 
А. Каневського. 

8. «Ніч перед різдвом». Ілюстрація І. Рє- 
піна. 

9. «Мертві душі». Ілюстрація В. Маковського. 

10. Сцена з комедії «Ревізор». Київський 
академічний український драматичний 
театр імені І. франка. 1952. 

11. Кадр з кінофільму «Сорочинський яр¬ 
марок». Київська кіностудія художніх філь¬ 
мів імені О. Довженка. 1939. 



Ло ст. Горький Максим. 

1. В І Ленін та М. Горький. фрагмент групового знімка 
1920. 
2. М. Горький та А. С. Макаренко з групою вихованців 
у колонії Куряж. 1928 
3. Кадр з кінофільму «Мати». Київська кіностудія худож¬ 
ніх фільмів імені О. П. Довженка. 1955. 
4. Виступ М. Горького на Першому Всесоюзному з’їзді 
радянських письменників. Москва. 1934. 
5. Сцена з спектаклю «Діти сонця». Київський акаде¬ 
мічний російський драматичний театр імені Лесі Українки 
6. «Дід Архип та Льонька». Ілюстрація художника 
Б. О. Дехтєрьова. 
7. Кадр з кінофільму «Мальва». Київська кіностудія 
художніх фільмів імені О. П. Довженка. 1957 
8. Сцена з спектаклю «Єгор Буличов та інші». Харківський 
академічний український драматичний театр імені 
Т. Г. Шевченка. 
9. «Діло Артамонових». Ілюстрація художника Д. О. Шма- 
ринова. 
10. Сцена з спектаклю «Старик». Київський академічний 
український драматичний театр імені І. франка. 
11. «О. М. Горький читає селянам твори Т. Г. Шевченка» 
Картина художника К. Д. Трохименка. 1949. 



До ст. Довженко О. П. 

1. О. П. Довженко. Автопортрет. 1924. 

2. О. П. Довженко. Портрет П. Г. Тичини. 
1924. 

3. О. N. Довженко у фільмі «Сумка дип¬ 
кур’єра». 1927. 

4. О. П. Довженко. Кіноплакат. 1927. 

5-11. Кадри з фільмів: «Звенигора».. 1928: 
«Арсенал». 1929; «Земля» 1930; «Іван». 
1932: «Асроград». 1935: «Щорс». 1939; «Бит¬ 
ва за нашу Радянську Україну». 1943. 



До ст. Данія. 

1. Узбережжя острова Борнгольм. 
2. Сільський краєвид. 
3. Вид частини Копенгагена. 
4. Сталепрокатний заводу місті фре- 
деріксверк. 
5. На сироварному підприємстві. 
6. Церква Марії в місті Колунборзі. 
2-а половина 12 ст. 
7. М. Анхер. Чи обмине він підводну 
скелю? 1879. Копенгаген. 

8. Пам’ятник місцевим патріотам, 
жертвам 2-ї світової війни в Копен¬ 
гагені. Скульптор А. Гоффман. 1954 
9. Музей скульптора Б. Торвальдсена 
в Копенгагені. Інтер’єр. 
10. Сцена з опери «Саул і Давид» 
К. Нільсена. Королівський театр. 
Копенгаген. 
11. Кадр з фільму «Дітте — дитя 
людське». Режисери А. і Б. Геннінг- 
Єнсен. 1946. 
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До ст. Друга світова війна 1939-45. 

1. Німецько-фашистські інтервенти в Польщі. 1939 
2. Лондон. Осінь 1940. 
3. Після нальоту японської авіації на Перл-Харбор 
Грудень 1941. 
4. Одне з югославських партизанських з’єднань 
1942. 
5. Група партизанів — радянських громадян — учас¬ 
ників французького Руху Опору. 1944. 
6. Висадка одної з частин союзних військ у Норман 
дії (Франція). 6 червня 1944. 
7. Жителі Софії вітають радянських воїнів-визво 
лителів. Вересень 1944. 

8. Зустріч радянських і американських воїнів на 
р Ельбі. 25 квітня 1945. 
9. Радянські танки біля рейхстагу. Берлін. Травень 
1945. 
10. Жителі Праги зустрічають воїнів 1-го Чехосло¬ 
вацького армійського корпусу. Травень 1945. 
11. Підписання Акта про беззастережну капітуляцію 
фашистської Німеччини. Карлсгорст (Берлін). 
8 травня 1945. 
12. Підписання Акта про капітуляцію Японії на бор¬ 
ту американського лінкора «Міссурі». 2 вересня 
1945 



До ст Електрифікація. 

1. Дніпрогес імені В. І. Леніна. Запорізька 
область. 
2. Міжнародна вузлова підстанція енерге¬ 
тичної системи «Мир». Місто Мукачеве. Закар¬ 
патська область. 
3. Турбінний зал Курської АЕС. 
4. Загальний вид Запорізької ДРЕС імені 
XXV з’їзду КПРС. 
5. Блоковий щит керування тепловою електро¬ 
станцією. 
6. Загальний вид Київської ГАЕС. 

7. Машинний зал Старобешівської ДРЕС 
імені В. І. Леніна. Донецька область. 
8. Гідроагрегати, встановлені на Кремен¬ 
чуцькій ГЕС імені 50-річчя Великої Жовтне¬ 
вої соціалістичної революції. Кіровоградська 
область. 
9. Енергоблок потужністю 800 тис. кВт Вугле- 
гірської ДРЕС імені XXV з’їзду КПРС. До¬ 
нецька область. 
10. Гребля Каховської ГЕС. Херсонська об¬ 
ласть. 
11. Лінія електропередачі Донбас — Західна 
Україна напругою 750 кВ 



ми. Пересічна висота Д. к.— 200— 
300 м, найвища його частина — Го¬ 
ловний вододіл, що простягається 
по лінії Дебальцеве — Іванівна — 
Петровеньки — Ровеньки — ст. 
Довжанська — Заповідна. Вис. во¬ 
доділу до 367 м (г. Могила Мечет¬ 
на). Є й карстові утворення, гол. 
чин. на Пд. Зх. і Зх. кряжа, харак¬ 
терні антропогенні форми рельєфу 
(терикони, кар’єри тощо). В ме¬ 
жах Д. к.— багаті родовища корис¬ 
них копалин: кам. вугілля, хім. 
сировини, руд кольорових мета¬ 
лів, буд. матеріалів тощо. Д. к. 
лежить у степовій зоні. Значна 
підвищеність його поверхні зумов¬ 
лює особливості кліматичних умов: 
тут спостерігається зниження пере¬ 
січних т-р і збільшення опадів на 
Головному вододілі порівняно зі 
схилами височини. Ріки належать 
до басейнів Дону, Дніпра й Азов¬ 
ського м. Найбільші ріки— Сівер- 
ський Донець і Міус. Гідрографічна 
сітка дуже густа (до 0,50 км/км2), 
але ріки характеризуються незнач¬ 
ною водністю. На грунтовому по¬ 
криві й рослинності позначається 
нерівномірне зволоження, що зу¬ 
мовлює висотну поясність ландша¬ 
фтів. Поряд з вилугуваними зви¬ 
чайними середньогумусними й ма- 
логумусними чорноземами пошире¬ 
ні темно-сірі грунти, опідзолені 
чорноземи, по долинах річок і ба¬ 
лок — лучно-чорноземні грунти. 
Ділянки степу з природною рослин¬ 
ністю збереглися на крутих схилах 
і на заповідних територіях. По 
балках і байраках — дубові, ясене¬ 
ві й кленові ліси, багато полезахи¬ 
сних смуг. Для охорони природи 
створено Луганський заповідник. 
На території Д. к. — великі пром. 
центри й с.-г. райони Донец., Воро- 
шиловгр. і частково Харків, облас¬ 
тей УРСР і Ростов, оол. РРФСР. 
Літ.: Бондарчук В. Г. Геоморфологія 
УРСР. К., 1949; Преображенский 
В. С. Очерки природи Донецкого кря¬ 
жа. М., 1959; Рослий І. М. Морфо- 
структура Донецької височини (Основ¬ 
ні питання аналізу будови та розвит¬ 
ку). В кн.: Географічні дослідження 
на Україні, в. 2. К., 1970. 

І. М. Рослий. 

ДОНЕЦЬКИЙ МАШИНОБУДІВ- 
НИЙ ЗАВбД імені Ленінського 
комсомолу України — підприємст¬ 
во важкого і транспортного ма¬ 
шинобудування. Розташований у 
Донецьку. Засн. 1889. Був неве¬ 
ликим підприємством, що виробля¬ 
ло шахтне устаткування. За роки 
Рад. влади з-д перетворено на су¬ 
часне потужне підприємство, осна¬ 
щене найновішою технікою. Виго¬ 
товляє устаткування для гірничо¬ 
рудної пром-сті — багатоканатні 
підйомні машини всіх видів з діа¬ 
метром барабана до 5 м, великі від¬ 
центрові вентилятори. Д. м. з. — 
єдине підприємство в СРСР, що 
виробляє роторні екскаватори для 
розкривних і видобувних робіт 
продуктивністю понад 1000 м3 за 
годину та ін. машини роторного 
комплексу. Обсяг вироби, продук¬ 
ції 1977 зріс проти 1965 у 2,2 раза. 
В співдружності з н.-д. і проектни¬ 
ми ін-тами на заводі проводиться 
постійна робота щодо вдосконален¬ 
ня вироблюваних машин і освоєн¬ 
ня нових. 18 виробам з-ду присво¬ 
єно держ. Знак якості (1977). На 
Д. м. з. впроваджено систему уні¬ 

версально-збірних пристроїв, засто¬ 
совують алмазне загострювання рі¬ 
зального інструменту, швидкодіюче 
гідрооснащення; впроваджено сис¬ 
тему централізованого внутріце- 
хового контролю за ходом вироб¬ 
ництва і автоматизовану систему 
управління технологічними проце¬ 
сами; встановлено найновіші елект¬ 
ронні обчислювальні машини. 

* ~ ,17. П.Усов. 
донецьким МЕДЙЧНИИ ІН¬ 
СТИТУТ Імені О. М. Горького — 
вищий навчальний заклад М-ва 
охорони здоров’я УРСР. Засн. 
1930. У складі ін-ту (1979) ф-ти: 
лікувальний, сан.-гігієнічний, пе¬ 
діатричний, стоматологічний, удо¬ 
сконалення лікарів; є аспіранту¬ 
ра і підготовче відділення. В ін-ті 
навчається понад 6 тис. студентів; 
за час існування ін-т підготував 
бл. 19,8 тис. лікарів. На його базі 
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Один з навчальних корпусів Донець¬ 
кого медичного інституту імені О. М. 
Горького. 

підвищили кваліфікацію понад 8,8 
тис. фахівців. В ін-ті — 74 кафедри 
й Центр, н.-д. лабораторія ін-ту, 
обладнані сучасною технікою; в 
б-ці понад 500 тис. томів. Науков¬ 
ці працюють над актуальними 
проблемами гастроентерології, сер¬ 
цево-судинної патології, вірус¬ 
них хвороб та захворювань, пов’я¬ 
заних з крайовою патологією. 

Г. П. Кондратенко. 
донецький М ЕТАЛУРГГй- 
НИЙ ЗАВОД імені В. І. Леніна — 
підприємство чорної металургії. 
Розташований у Донецьку. Засн. 
1869, став до ладу 1872. Виробляв 
чавун, сортовий прокат, рейки. З-д 
має славне революц. минуле. В 
1901 на підприємстві створено 
перший с.-д. гурток; робітники не 
раз страйкували; в жовтні 1917 
брали активну участь у боротьбі 
за встановлення влади Рад на Ук¬ 
раїні. За роки Рад. влади з-д ре¬ 
конструйовано на новій тех. базі 
для виготовлення якісного металу. 
Повністю зруйноване за роки нім.- 
фашист. окупації підприємство бу¬ 
ло за короткий час відбудовано і 
вже 1950 досягло довоєнного рів¬ 
ня випуску чавуну, сталі й про¬ 
кату. За післявоєнні роки Д. м. з. 
докорінно реконструйовано: збіль¬ 
шено корисний об’єм доменних пе¬ 
чей, введено в дію нову пароповіт¬ 
ряну станцію, вперше в світі впро¬ 
ваджено (1952) паровипарюваль- 
ну систему охолоджування елемен¬ 
тів мартенівських печей, застосо¬ 
вано технологію використання при¬ 
родного газу в доменних печах. У 
1960 введено в дію чотириструмин- 
ну машину безперервного лиття за¬ 
готовок; 1974 споруджено обтиск¬ 
ний стан 950/900. Осн. продук¬ 
ція: чавун, сортовий і листовий 

прокат з якісної й легованої сталі. 
В 1977 вироби, чавуну зросло про¬ 
ти 1960 на 21,2%, сталі — на 
35,2%, прокату — на 75,6%. На 
з-ді постійно вдосконалюється тех¬ 
нологія вироби.: застосовується пи¬ 
ловугільне паливо для вдування в 
горно доменної печі, позадоменна 
десульфурація чавуну магнієм, 
розливання сталі з застосуванням 
затворів шиберного типу, впро¬ 
ваджено систему заданого ритму 
видавання металу з печей листово¬ 
го стану. Д. м. з. нагороджено ор¬ 
денами Леніна (1966) й Жовтневої 
Революції (1972). Г. В. Конарьов. 
донецький МУЗЙЧНО-ПЕ- 
ДАГОГЇЧНИЙ ІНСТИТУТ— ви¬ 
щий муз. навчальний заклад М-ва 
культури УРСР. Засн. 1968 на ба¬ 
зі філіалу Харків, ін-ту мистецтв. 
Має 2 ф-ти: виконавський і оркест¬ 
рово-музикознавчий, що об’єдну¬ 
ють 12 кафедр, на яких проводить¬ 
ся навчання з 23 спеціальностей. 
Готує педагогів для середніх муз. 
навч. закладів, артистів опери й 
концертних орг-цій, музикознав¬ 
ців. Серед викладачів ін-ту — нар. 
арт. УРСР М. Момот, засл. арт. 
УРСР П. Кравченко, М. Легоць- 
кий, лауреат міжнар. конкурсу 
В. Воєводін. В. П. Білик. 
донецький НАУКОВИЙ 
ЦЕНТР АН УРСР. Організовано 
1971. До його складу входять 
Фізико-тех. ін-т, Ін-т економіки 
пром-сті, Ін-т фізико-органічної хі¬ 
мії й вуглехімії (всі — Донецьк), 
Український степовий заповідник 
(Донец. обл.), Донецький ботаніч¬ 
ний сад. Осн. завданнями центру 
є розробка фундаментальних до¬ 
сліджень у галузі природнич., тех. 
і сусп. наук, зокрема проблем, 
важливих для розвитку економіки 
Донбасу. Наук, центр очолює го¬ 
лова, якого призначає Президія 
АН УРСР. В. М. ГІелих. 
донецький ОБЛАСНЙЙ РО- 
СГЙСЬКИЙ ДРАМАТЙЧНИЙ 
ТЕАТР (м. Жданов). Засн. 1878. 
В репертуарі театру — класичні 
й сучас. твори рос. драматургії 
[««Ідіот» за Достоєвським, ««Васса 
Желєзнова», ««Останні» Горького, 
«Кремлівські куранти» Погодіна, 

««Енергійні люди» і ««Характери» за 
Шукшиним, ««Побачення в перед¬ 
місті» (««Старший син») Вампі- 
лова, ««Ситуація» Розова], укр. 
драматургії (-«Гайдамаки» за Шев¬ 
ченком, ««Платон Кречет», «Ма- 
кар Діброва» Корнійчука, «Фара¬ 
они» Коломійця), п’єси письмен¬ 
ників братніх республік (Н. Мату- 
ковського, А. Макайонка, К. Кра- 
пиви, Н. Думбадзе), зарубіжних 
авторів (Ф. Шіллера, Р. Шеріда- 
на, Лопе де Вега). В театрі працю¬ 
вали нар. арт. УРСР П. Ветров, 
Р. Подьякова, П. Кленов, нар. 

ДОНЕЦЬКИЙ 
ОБЛАСНИЙ 

РОСІЙСЬКИЙ 
ДРАМАТИЧНИЙ 

ТЕАТР 

Донецький кряж. 
хів’я річки Міусу. 

Вер- 

30 УРЕ. Т. з 
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арт. РРФСР В. Мачкасов, засл. 
арт. УРСР С. Шейко. В творчому 
складі театру (1979): нар. артисти 
УРСР Б. Сабурову Н. ЮргенСу Н. 
Бугайова, О. Утєганов (з 1969 — 
гол. режисер), засл. артисти УРСР 
В. Бугайов (режисер), Ю. Дорон- 
ченко, М. Алютова, В. Митрофа- 
нов, С. Отченашенко, М. Маль- 
чевський, засл. артист РРФСР 
Г. Лєсников, засл. арт. Каз. РСР 
В. Ахрамеєв, гол. художник засл. 

Будинок Донецького обласного росій¬ 
ського драматичного театру. Архітек¬ 
тори О. О. Крилова та О. О. Мали- 
шенко. 1955 

худож. УРСР — М. Ковальчук. 
Театр нагороджено орденом «Знак 
Пошани». Н. Н. Іскакова. 
донецький ПОЛІТЕХНГЧ- 
НИЙ ІНСТИТУТ — вищий нав¬ 
чальний заклад М-ва вищої і се¬ 
редньої спеціальної освіти УРСР. 
Засн. 1921 як гірничий технікум. 
У 1926 технікум реорганізовано в 
гірничий ін-т ім. Артема, який з 
1935 став індустріальним, а з 1960 
—політех. ін-том. ВД.п. і. —12 фа¬ 
культетів (гірничий, гірничо-геоло¬ 
гічний, гірничо-електромех., мета¬ 
лургійний, мех., хіміко-технол., 
енергетичний, обчислювальної тех¬ 
ніки, автоматизованих систем уп¬ 
равління, інженерно-екон., заоч¬ 
ний, вечірні гірничо-мех. і електро- 
тех.); є аспірантура. Філіали в Гор- 
лівці, Красноармійську й заг.-тех. 
ф-т у м. Торезі. Фонд б-ки (1979)— 
понад 1,3 млн. одиниць зберігання. 
В ін-ті навчається (1979) понад 18 
тис. студентів. За роки існування 
в Д. п. і. підготовлено понад 53 тис. 
спеціалістів. Ін-т видає між¬ 
галузевий зб. «Разработка место- 
рождений полезньїх ископаемьіх». 
Д. п. і. нагороджено орденом Тру¬ 
дового Червоного Прапора (1941) 
й Почесною Грамотою Президії 
Верховної Ради УРСР (1971). 

Г. В. Малече. 
ДОНЕЦЬКИЙ ТЕАТР бПЕРИ 
ТА БАЛеТУ, Донецький держав- 
ний академічний російський театр 
опери та балету. Засн. 1932 як 
Донец. пересувний муз. театр; 1941 
перетворений на театр опери та ба 
лету. Перша трупа складалася з 
артистів Луганського й Вінницько- 

Будинок Донецького академічного 
театру опери та балету. Архітектор 
Л. 1. Котовський. 1935—44. 

го музичних театрів. У репертуарі 
—вітчизняна й зарубіжна класика 
(опери «Іван Сусанін» Глинки, 
1941; «Пікова дама» Чайковського. 
1972; «Орфей» Глюка, 1978; бале- 
ти «Спляча красуня» Чайковсь¬ 
кого, 1972; «Дон Кіхот» Мінкуса, 
1969); твори рад. і сучас. зарубіж¬ 
них композиторів (опери «10 днів, 
що потрясли світ» Кармінського, 
1971; «Крізь полум’я» Губаренка, 
1976; «Розумниця» Орфа, 1973; 
балети «Чорне золото» Гомоляки, 
1964; «Ромео і Джульєтта» Про- 
коф’єва, 1978). В театрі працюва¬ 
ли нар. артисти УРСР М. Бого- 
любов, О. Здиховський, М. Тара- 
канов, Ю. Сабінін, О. Ковальов, 
засл. артистки УРСР Т. Собецька 
й Т. Подольська. Серед майстрів 
діючої трупи (1979) — нар. ар¬ 
тисти УРСР Є. Кугиаков (худож. 
керівник), Р. КолесниКу Г. Кири- 
ліна, М. Момот, засл. діяч мист. 
УРСР Б. Купенко (гол. худож¬ 
ник), засл. арт. УРСР Т. Микитка 
(гол. диригент) та ін. В 1977 теат¬ 
рові присвоєно звання академіч¬ 
ний. Будинок із залом на 1054 
місця збудовано 1935—44 (архі¬ 
тектор Л. Котовський). 

Т. 1. Бірченко. 
ДОНЕЦЬКИЙ УКРАЇНСЬКИМ 
МУЗЙЧНО - ДРАМАТИЧНИЙ 
теАтр імені Артема. Засн. 1927 
як ХаркгвськийЧервонозаводський 
український драматичний театр. 
Активну участь в організації теат¬ 
ру взяли Я. Мамонтов, О. Вишня, 
П. Тичина. В 1933 театр переведено 
до м. Сталіно (з 1961 — Донецьк). 

Будинок Донецького українського му¬ 
зично-драматичного театру імені Ар¬ 
тема 

У репертуарі театру — класичні й 
сучасні твори укр. драматургії 
(«Безталанна» Карпенка-Карого, 
«Украдене щастя» Франка, «Дик¬ 
татура» Микитенка, «Платон Кре¬ 
чет» Корнійчука, «Пісня про Свіч¬ 
ку» Кочерги, «На Івана Купала» 
Стельмаха), рос. драматургії («Без 
вини винуваті» О. Островського, 
«Вороги» Горького, «Розлом» Лав- 
реньова, «Оптимістична трагедія» 
Вс. Вишневського, «Кремлівські 
куранти» Погодіна), твори зарубіж¬ 
них авторів («Макбет», «Прибор¬ 
кання непокірної» Шекспіра, «Гаї¬ 
ті» Дюбуа). В театрі працювали 
актриса Є. Зарницька, нар. арт. 
СРСР В. Василько (1928—38 — 
худож. керівник театру), В. Доб- 
ровольський, нар. артисти УРСР 
Л. Гаккебуиіу І. Твердохліб, М. П. 
Смирнов, М. Покотило, засл. 
діяч мист. РРФСР О. Загаров, 
засл. діяч мист. УРСР Д. Лазурен- 
коу засл. арт. УРСР В. Довбищенко 
та ін. У складі театру (1979): нар. 
артисти УРСР — Є. Воробйова. 

М. Протасенко, 1. Молошников, 
засл. діяч мист. УРСР Є. Голова- 
тюк (з 1976 — гол. режисер), засл. 
артисти УРСР О. АІсимов, А. Бур- 
люк, М. Бондаренко, Г. Горшков, 
М. Гузевський, Н. Харченко, 
Є. Колодько, С. Кондратенко. 

О. О. Устинов. 
ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ- 
вищий навчальний заклад М-ва ви¬ 
щої й середньої спеціальної освіти 
УРСР. Засн. 1965 на базі Донец. 
пед. ін-ту (1937). В 1977/78 мав 10 
ф-тів — істор., філол., романо-гер- 
манської філології, фіз., матем., 
хім., біол., екон. та обліково-фі¬ 
нансовий і підготовки іноземних 
громадян, на яких навчалося 10 162 
студенти, зокрема на денному від¬ 
діленні — 5183; є підготовче, ве¬ 
чірнє й заочне відділення; аспі¬ 
рантура з ЗО спеціальностей. Пра¬ 
цюють н.-д. сектор, обладнані су¬ 
час. приладами й технікою лабора 
торії, в т. ч. проблемна лабораторія 
фіз. методів дослідження турбу¬ 
лентності, обчислювальний центр, 
історичний, літ.-краєзнавчий, ар- 
хеол., бот. і зоол. музеї, б-ка (750 
тис. одиниць зберігання). Ун-т ви¬ 
дає монографії, підручники, між¬ 
відомчі респ. збірники тощо. За час 
існування вуз підготував 20 184 
спеціалісти. м. Л. Рева. 
ДОНЕЦЬКИЙ ХУДбЖНІЙ МУ¬ 
ЗЕЙ — зібрання творів образогвор- 
чого й декоративно-ужиткового 
мистецтва. Відкритий 1960. В му¬ 
зеї є відділи рос. і укр. дожовтне¬ 
вого й рад. образотворчого, а та¬ 
кож зарубіжного, декоративно- 
ужиткового і нар. мистецтва. Серед 
експонатів — твори В. Полєнова, 
В. Сурикова, М. Ярошенка, С. Ва¬ 
сильківського, С. Світославського, 
П. Левченка, Ф. Лонге, І. Ліпин- 
ського, Дж. Доу, І. Грабаря, Д. 
Налбандяна, П. Коріна, Г. Мелі- 
хова, П. Сулименка, А. Кашшая. 
Д. х. м. має відділення в Крама¬ 
торську. 
донецько - КРИВОРІЗЬКА 
РАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА - 
проголошена на 4-му обласному 
з’їзді Рад робітничих депутатів 
Донецького й Криворізького басей¬ 
нів [27—30.1 (9—12.11) 1918] в 
Харкові. До її складу мали входити 
Харків, і Катеринославська гу¬ 
бернії та прилеглі до них пром. 
райони Області Війська Донського 
(Ростов, Тагаїшог, Новочеркаськ 
тощо). З’їзд обрав обл. к-т Рад, 
який 14.11 створив Раднарком 
Д.-К. р. р. на чолі з Артемом 
(Ф. А. Сергєєвим). Всі наркоми бу¬ 
ли більшовиками. Раднарком Д.-К. 
р. р. провів велику роботу щодо 
зміцнення влади Рад, госп. і куль¬ 
тур. будівництва, втілення в життя 
перших ленінських декретів та ор¬ 
ганізації відсічі австро-нім. оку¬ 
пантам. 
Утворення відособленої від Рад. 
України Д.-К. р. р., що об’єктив¬ 
но могло призвести до ослаблення 
пролет. бази Рад. влади на Украї¬ 
ні, пояснювалося складністю умов 
рад. держ. будівництва, відсутністю 
досвіду в цій важливій справі. 
В. І. Ленін, Центральний Комітет 
партії, уряд Рад. Росії допомогли 
парт, і рад. працівникам Д.-К. р.р. 
знайти правильне рішення склад¬ 
них питань держ. будівництва. 
У відповідь на повідомлення 



Артема від 31.1 (13.11) 1918 про 
створення Донецько-Криворізької 
рад. республіки Я. М. Свердлов 
від імені Раднаркому РРФСР те¬ 
леграфував: « Виділення вважає¬ 
мо шкідливим» [ Большевистские 
организации Украиньї в период 
установлення и укрепления Совет- 
ской власти (Ноябрь 1917 — ап- 
рель 1918 г.). Сборник документов 
и материалов. К., 1962, с. 113]. 
Незабаром В. І. Ленін у розмові 
з Артемом і В. І. Межлауком пе¬ 
реконав їх у недоцільності виділен¬ 
ня Донецько-Криворізької області 
й необхідності повернення її до 
складу Укр. Рад. республіки. Але 
оскільки окремі члени Донецько- 
Криворізького обл. к-ту, насам¬ 
перед «ліві комуністи», продовжу¬ 
вали відстоювати свої погляди, 
незважаючи на потребу створення 
єдиного бойового фронту проти 
австро-нім. імперіалістів, В. І. 
Ленін у листі до Надзвичайного 
комісара України Г. К. Орджоні- 
кідзе писав: «Цілком безглуздо з 
боку Донецької республіки відмов¬ 
лятися від єдиного з рештою Украї¬ 
ни фронту оборони» (Повне зібр. 
тв., т. 50, с. 50). 15.III 1918, напе¬ 
редодні Другого Всеукраїнського 
з’їзду Рад» ЦК РКП(б) під голо¬ 
вуванням В. І. Леніна розглянув 
на своєму засіданні питання про 
становище на Україні, підтвердив, 
що «Донецький басейн розгляда¬ 
ється як частина України» і зо¬ 
бов’язав парт, орг-ції Д.-К. р. р. 
взяти активну участь у створенні 
єдиного фронту оборони і роботі 
2-го Всеукр. з’їзду Рад, щоб «ство¬ 
рити один уряд для всієї України» 
(Большевистские организации Ук¬ 
раиньї в период установлення и 
укрепления Советской власти.., 
с. 66). Керуючись ленінськими вка¬ 
зівками, більшовики Донбасу по¬ 
вели роботу щодо згуртування тру¬ 
дящих на боротьбу за зміцнення 
Рад. влади. На 2-му Всеукр. з’їзді 
Рад (17—19. III1918) Артем заявив, 
що Донецько-Криворізька область 
є складовою частиною України. 
Після з’їзду Д.-К. р. р. припинила 
своє існування. 
ДОНЕЦЬКО - ПРИДНІПРОВСЬ¬ 
КИЙ ЕКОНОМГЧНИЙ РАЙОН 
СРСР. Розміщений гол. чин. у 
сх. лісостеповій і степовій час¬ 
тинах УРСР; на Пд. омивається 
Азовським м. Включає 8 областей. 
Найбільші міста: Харків, Донецьк, 
Дніпропетровськ, Запоріжжя, Кри¬ 
вий Ріг, Жданов, Ворошиловград. 
Макіївка, Полтава, Суми. 
Рівнинний характер території ра¬ 
йону, родючі грунти й винятко¬ 
во багаті мінеральними ресурсами 
надра сприяють екон. розвиткові 
району. Тут містяться Донецький 
кам’яновугільний басейн (більша 
його частина, 48,1 млрд. т балансо¬ 
вих запасів вугілля), Криворізький 
залізорудний басейн, Нікополь¬ 
ське, Токмацьке та ін. родови¬ 
ща марганцевих і заліз, руд, Ми¬ 
киті вське родовище ртутної руди; 
є поклади бурого вугілля, родови¬ 
ща природного газу (Шебелинське, 
Західно-Хрестищенське, Єфремів- 
ське). В районі відкрито поклади 
нафти (Глинсько-Розбишівське, 
Рибальське й Качанівське родо¬ 
вища), кам. солі (Артемівське, 
Слов’янське), крейди, мергелю. 
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вогнетривких глин, флюсових вап¬ 
няків, графітів, бокситів, каоліну, 
керамічних глин тощо. Тер. райо¬ 
ну перетинають ріки Дніпро з кас¬ 
кадом ГЕС і водосховищами (.Кре¬ 
менчуцьке водосховище, Дніпро- 
дзержинське водосховище, Дніп¬ 
ровське водосховище, Каховське 
водосховище) й Сіверський Донець 
з притоками. Для водопостачання 
пром. районів і пд. степів збудо¬ 
вано Північно-Кримський канал, 
Дніпро — Кривий Ріг канал, Дніп¬ 
ро — Донбас канал (перша черга 
стане до ладу в десятій п’ятирічці), 
Сіверський Донець — Донбас ка¬ 
нал та зрошувальні системи. 
Д.-П. е. р.—один з найбільших ін¬ 
дустріальних районів Рад. Союзу, 
в т. ч. й України. Тут міститься 
перша вуг.-металург, база країни 
з потужною електроенергетикою, 
машинобудуванням, хім. і нафто¬ 
переробною пром-стю. Комплекс 
важкої індустрії планомірно по¬ 
єднується з розвинутою харч, і лег¬ 
кою пром-стю. На поч. 1978 част¬ 
ка району становила понад полови¬ 
ну союзного видобутку залізної й 
78% марганцевих руд, 37—38% 
сталі, готового прокату, сталевих 
труб, значну частину хім. продук¬ 
ції, машинобудування (турбін, 
генераторів, трансформаторів, 
тракторів, приладобудування) й 
окремих видів продукції сільсь¬ 
кого г-ва і харч, пром-сті, зокре¬ 
ма цукру й олії. Пром-сть району 
характеризується великою концен¬ 
трацією й тех. оснащеністю та знач¬ 
ними обсягами вироби. Вона спи¬ 
рається на потужну електроенер¬ 
гетику теплових ДРЕС Придніп¬ 
ров’я й Донбасу та каскаду ГЕС на 
Дніпрі. В районі зосереджено 65% 
пром.-виробничих фондів УРСР. У 
галузевій структурі району осн. 
місце посідає важка пром-сть, у 
якій зайнято 84% усіх робітників, 
у т. ч. у паливній (вугільній, наф¬ 
товій, газовій)— 13,5%, в мета¬ 
лургії— 14,5%, в машинобуду¬ 
ванні — 41% (1975). Тер. структу¬ 
ра району охоплює великі тер.- 
виробничі комплекси: Донбас, 
Придніпров’я, Харківський, пром. 
райони, вузли й індустріальні 
центри, що належать до найзнач- 
ніших в СРСР. Найпотужнішим 
тер.-виробничим комплексом райо¬ 
ну є Донбас (Донец. і Вороши- 
ловгр. області), який дає бл. 33% 
(1977) видобутку кам. вугілля, 
велику кількість металург, продук¬ 
ції. В Донбасі великого розвитку 
набули основна й органічна хімія, 
металомістке та ін. машинобуду¬ 
вання, скляна, цементна, нафтопе¬ 
реробна та ін. галузі. В Придніп¬ 
ров’ї (Дніпроп., Запоріз., Кіровогр. 
області) важливе значення має 
комплекс металург., маш.-буд., 
хім., буд. матеріалів і харч, 
пром-сті на базі потужної електро¬ 
енергетики. Тут є великі залізоруд¬ 
ні шахти й гірничо-збагачувальні 
комбінати (Південний, Новокри- 
ворізький, Північний, Централь¬ 
ний, Інгулецький, Дніпровський). 
У 1977 видобуто залізної ру¬ 
ди 110 млн. т (46% союзного ви¬ 
добутку), марганцевої руди — 
6,6 млн. т (77% союзного видо¬ 
бутку). Діють великі металург, 
комбінати в Кривому Розі, Дніпро- 
дзержинську. Запоріжжі, Дніпро¬ 

петровську (чавун, сталь, прокат), 
всесоюзне значення мають трубний 
з-д в Новомосковську, трубопро¬ 
катні заводи в Дніпропетровсь¬ 
ку. Харківський тер.-вирооничий 
комплекс (Харків., Полтав. і Сум. 
області) характеризується розви¬ 
нутим машинобудуванням (елект- 
ротех., енергетичне, тракторне, 
с.-г., автомоб., приладобудування, 
верстатобудування та ін.). Важли¬ 
ве місце посідає газова й нафтопе¬ 
реробна, хім. пром-сть, вироби, буд. 
матеріалів. У всіх містах Д.-П. е. р. 
є підприємства харч, і легкої 
пром-сті. Осн. галузі харч, 
пром-сті: м’ясна й молочна, борош¬ 
номельна, цукр. (26% продукції 
УРСР, 15% — СРСР, 1976), олій¬ 
ницька (78% респ. вироби., 27% — 
союзного). В Д.-П. е. р. розвинуте 
інтенсивне багатогалузеве й меха¬ 
нізоване с. г. В 1978 налічувалося 
2,2 тис. колгоспів і 842 радгоспи. 
Посівна площа становить бл. 
14 млн. га. Район дає 35,5% валової 
продукції землеробства й тварин¬ 
ництва УРСР (середньорічні дані 
за 1971—75). Внутр. і міжрайон¬ 
ні екон. зв’язки забезпечує високо- 
розвинута трансп. сітка, зокрема 
з-ці Москва — Донбас, Донбас — 
Криворіжжя — Карпати, Центр — 
Кавказ, Київ — Ростов-на-Дону, 
Київ — Харків (більшість з них 
електрифіковано); Дніпровська 
водна магістраль; ряд автошляхів: 
Москва — Харків — Запоріжжя — 
Сімферополь, Київ — Харків — 
Ростов-на-Дону та ін. Важливу 
роль відіграє мор. порт Жда¬ 
нов. Діють потужні газопроводи: 
Шебелинка — Дніпропетровськ — 
Одеса з відгалуженнями на Кривий 
Ріг та ін., Шебелинка — Сло¬ 
в’янськ — Лисичанськ, Єфремів- 
ка — Київ, Пн. Кавказ — Донбас; 
нафтопроводи: Леляківка — Кре¬ 
менчук, Куйбишев — Лисичанськ 
та ін. Розвинутий трубопровідний 
і повітряний транспорт. Д.-П. е. р. 
має тісні екон. зв’язки з усіма 
районами СРСР. Осн. предмети 
вивозу: кам. вугілля, залізна й 
марганцева руди, чорні й кольоро¬ 
ві метали, труби, продукція енерг., 
тракторного, с.-г., трансп. та ін. 
видів машинобудування, синтетич¬ 
ні барвники, хім. товари, скло, со¬ 
да, сіль, цукор та ін. Ввозять: ма¬ 
шини й устаткування, що не ви¬ 
робляються в районі, нафтогазо- 
продукти, лісоматеріали, тканини, 
деякі продукти харч, пром-сті тощо. 
Літ.: Матеріали XXV з’їзду КПРС. 
К., 1977; Матеріали XXV з’їзду Ко¬ 
муністичної партіі\У країни. К., 1976; 
Зкономическая география СССР. М., 
1976; Сухопара Ф. Н., Удод В. И. 
Проблеми развития и размещения 
производительньїх сил Донецко-Прид- 
непровского района. М., 1976; Пала¬ 
марчук М. М. Зкономическая геогра¬ 
фия Украинской ССР. К., 1977; 
Костенников В. М. Развитие акономи- 
ческих районов СССР. М., 1977; На- 
родное хозяйство СССР в 1977 г. Ста- 
тистический ежегодник. М., 1978; На¬ 
родне господарство Української РСР 
у 1977 р. Статистичний щорічник. К., 
1978. Л. М. Корецький. 

донЄцьтессЄйр Марія Еду- 
ардівна [23.ІУ(4.У) 1889, Київ — 
15.ХІІ 1974, там же] — українсь¬ 
ка рад. співачка (колоратурне соп¬ 
рано) й вокальний педагог, нар. 
арт. УРСР (з 1965). Дружина М. І. 
Донця. Навчалась у Віденській і 
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ДОНЕЦЬКО- 

ПРИДНІПРОВ¬ 

СЬКИЙ 

ЕКОНОМІЧНИЙ 

РАЙОН СРСР 

Площа — 220,9 тис. км2 

Області: 

Ворошиловградська. 

Дніпропетровська, 

Донецька 

Запорізька, 

Кіровоградська 

Полтавська 

Сумська. 

Харківська. 

Один з навчальних кор¬ 
пусів Донецького уні¬ 
верситету. 
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«ДОНЕЦКИЙ 
колокол» 

М. Е. Донець-Тессейр. 

Г. Доніцетті. 

Міланській (закінчила 1915) кон¬ 
серваторіях. У 1915—22, 1927—48 
— солістка Київ., 1923—24 — Хар¬ 
ків., 1924—25 — Свердлов, теат¬ 
рів опери та балету. З 1935 виклада¬ 
ла в Київ, консерваторії (з 1953 — 
професор). Серед її учнів — 
І. Масленникова, Є. Мірошничен¬ 
ко, Р. Колесник, Н. Куделя та ін. 
Партії: Оксана (-«Запорожець за 
Дунаєм» Гула ка-Артемовсь кого), 
Марильця, Панночка (-«Тарас 
Бульба», « Утоплена» Лисенка), 
Царівна Лебідь («Казка про царя 
Салтана» Римського-Корсакова), 
Віолетта, Джільда («Травіата», 
«Ріголетто» Верді). Автор праць 
з методики викладання співу. 

/. М. Лисенко. 
«дон£цкий кблокол» — 
легальна більшовицька газета. Ви¬ 
давалася в Луганську 17(30).Х 
1906 — 19.1 (1 ЛІ) 1907. Вийшло 
20 номерів. 3№2 — орган Луган¬ 
ського к-ту РС-ДРП. Газета мала 
підзаголовок «Орган трудящих 
мас». У ній активно співробітничав 
К. Є. Ворошилов. «Д. к.» публіку¬ 
вав кореспонденції і статті з 
питань програми й тактики біль¬ 
шовиків, вів широку агітацію за 
виборчу платформу і список соціал- 
демократів у Державну думу, 
висвітлював боротьбу робітників 
проти підприємців, профспілковий 
рух. Видання газети було припине¬ 
но у зв’язку з її забороною. 
«дон£цкий пролетАрий» 
— газета, орган обласного коміте¬ 
ту Донецько-Криворізького басей¬ 
ну й Харківського комітету 
РСДРП(б) [з 14.III 1918 —РКП(б)І 
Видавався в Харкові рос. мовою. 
Перший номер вийшов 3(15).ХІ 
1917. До складу редколегії вхо¬ 
дили Артем (Ф. А. Сергєєв), 
В. О. Ватін (Бистрянський), В. І. 
Межлаук та ін. «Д. п» викривав 
контрреволюц. суть Центр, ради, 
політику меншовиків і есерів, за¬ 
кликав трудящих до боротьби за 
перемогу Рад. влади. В центрі ува¬ 
ги газети була пропаганда статей 
В. І. Леніна, документів VI з’їзду 
РСДРП(б), перших декретів Рад. 
влади. На сторінках «Д. п.» друку¬ 
валися повідомлення про життя 
робітників, діяльність профспілок, 
про зміцнення союзу робітн. кла¬ 
су й селянства. Останній, 114-й, 
номер газети вийшов 7.IV 1918 — 
за день до оку паці ї Харкова австро- 
нім. військами. Під час денікінщи- 
ни (1919) комуністи Харкова ви¬ 
дали два номери «Д. п.» підпільно. 
«донЄцкий пролетАрий» 
— щоденна газета, орган Лугансь¬ 
кого комітету РСДРП(б). Видавав¬ 
ся 1(14).VI 1917 —31.III 1918 
(№1—218) у Луганську. До редко¬ 
легії входили К. Є. Ворошилов, Б. 1. 
Вобликов (Вольський), Я. О. Істо¬ 
мін, А. 3. Каменський, Ю. X. Лу- 
товинов, О. І. Черв’яков, І. 3. Ка¬ 
менський. Видавався на кошти 
робітників Донбасу. Газета вела 
боротьбу за більшовизацію Рад, 
викривала контрреволюц. політи¬ 
ку Тимчасового уряду, угодовство 
меншовиків і есерів, зрадництво 
укр. бурж. націоналістів, висвітлю¬ 
вала боротьбу партії за перемогу 
влади Рад, вміщувала передруко¬ 
вані з «Правдьі» статті В. І. Лені¬ 
на. Газета відіграла важливу роль 
у боротьбі трудящих Донбасу за 

перемогу Великого Жовтня, в мо¬ 
білізації сил на відсіч австро-нім. 
окупантам. З квітня 1918 замість 
«Д. п.» виходив «Луганский рево- 
люционньїй вестник». 
ДОНЖбН (франц. сіопіоп — баш¬ 
та, вежа) — головна сторожова 
башта в середньовічному замку, в 
якій часто розміщували й житлові 
приміщення. 
доніц£тті (ЦопігеПі) Гаетано 
(29.XI 1797, Бергамо — 8.IV 1848, 
там же) — італ. композитор. Май¬ 
стер бельканто. Навчався в кон¬ 
серваторії в Неаполі, 1815—17 — 
в Болонському муз. ліцеї. В 1835— 
39 — професор (з 1837 — директор) 
консерваторії в Неаполі. Д.— ав¬ 
тор 74 різних за жанрами опер 
(«Любовний напій», 1832; «Лукре- 
ція Борджіа», 1833; «Лючія ді 
Ламмермур», 1835; «Фаворитка», 
1840; «Лінда ді Шамуні», 1842; 
комічна опера «Дон Паскуале», 
1843, та ін.)» 2 реквіємів, 5 кантат, 
13 симфоній, інструментальних і 
хорових творів, пісень. 
ДОНІЧ Александру (1806, с. Бе- 
зін, тепер с. Доніч Оргєєвського 
р-ну Молд. РСР — 1866, Ясси)— 
молдавський і румунський пись- 
менник-байкар. Викривальні бай¬ 
ки Д. спрямовані проти визискува¬ 
чів народу («Вовк і Зозуля», «Лев 
на полюванні»,«Каптан Арвінтія»). 
Неробам-панам Д. протистав¬ 
ляв людей праці («Листя й Ко¬ 
ріння», «Орелі Бджола», «Річка й 
Ставок»). Писав і сатиричні вірші; 
перекладав твори О. Пушкіна, 
А. Кантеміра. 
ДОНІШ Ахмад Махдум бін Носір 
[прізвисько — Калла (голова); 
1827, Бухара — 1897, там же] — 
таджицький письменник і філософ. 
Очолював рух тадж. просвітителів 
19 ст. Брав участь в емірських по¬ 
сольствах у Петербург (1857, 1869, 
1874), пропагував серед таджиків 
рос. культуру. Твори Д.— «Корот¬ 
ка історія мангитських емірів бла¬ 
городної Бухари» (1860—65) й 
«Виняткові події» (1875—82) — 
важливе джерело з історії Бухари 
19 ст. 
ДОНН (Цоппе)Джон (22.1 чи 12.11 
1572 — 31.III 1631) — англ. поет. 
Родоначальник т. з. метафіз. шко¬ 
ли поетів. Автор реліг.-містичних 
поем « Шлях душі» (1601) й < Анато¬ 
мія світу» (1611). У творчості Д. 
спостерігається відхід від гуманіз¬ 
му Відродження й утвердження 
стилю барокко. Деякі вірші Д. 
перекладено укр. мовою («Все¬ 
світ», 1976, № 3). 
ДбННІ ОРГАНІЗМИ — організ¬ 
ми, що живуть на грунті дна водойм 
або в ньому. Див. Бентос. 
ДбНОР (від лат. сіопо — дарую) 
— особа, яка добровільно дає свою 
кров для переливання хворим (ре¬ 
ципієнтам), для виготовлення з неї 
деяких лікувальних препаратів то¬ 
що, а також інші тканини або орга¬ 
ни для трансплантації. Найпоши¬ 
ренішим є донорство крові. Д. мо¬ 
же бути кожна здорова, фізично 
розвинена людина, яка досягла 
18-річного віку. Взяття крові у 
Д. не завдає шкоди його здоров’ю. 
В СРСР Д. користуються рядом 
пільг (оплата дня, коли Д. здає 
кров, і дня відпочинку після цього; 
першочергове надання путівок у 
санаторії й будинки відпочинку). 

Д. видають спец, значки («Крапля 
крові», «Донор СРСР» 1, 2 і 3-го 
ступеня). Заслужених Д. нагород¬ 
жують нагрудним знаком «Почес¬ 
ний доноо СРСР». 
ДбНОР у ф і з и ц і — структур¬ 
ний дефект у кристалі (напр., 
домішковий атом), здатний відда¬ 
вати електрон у зону провідності; 
зумовлює т. з. електронний або 
я-тип електропровідності напів¬ 
провідника. Вводячи той чи інший 
Д. певної концентрації, створюють 
напівпровідникові прилади з по¬ 
трібними фіз. властивостями. 
ДбНОРНО-АКЦЕгіТОРНИЙ 
ЗВ’ЯЗбК — тип хімічного зв'яз¬ 
ку, що здійснюється за рахунок па¬ 
ри електронів одного атома (доно¬ 
ра) й вільної (недобудованої) ор- 
біталі іншого (акцептора). 
ДОНСЬКА ПОРбДА КбНЕЙ — 
вітчизняна порода верхово-запряж¬ 
них коней. Виведена в 16—19 ст. у 
степових районах р. Дону і його 
приток з місцевих коней. У фор¬ 
муванні Д. п. к. брали участь пер¬ 
ські, карабахські, арабські, ахал¬ 
текінські, стрілецькі, чистокровна 

Жеребець донської породи. 

верхова та ін. породи. Осн. масть 
руда з золотистим відтінком, рід¬ 
ше — гніда й ворона. Донські коні 
великі на зріст, масивні, мають 
міцну конституцію, пряму й широ¬ 
ку спину. Вони витривалі, неви¬ 
багливі, пристосовані до цілоріч¬ 
ного табунного утримання. Роз¬ 
різняють три типи Д. п. к.: схід¬ 
ний, масивний і верховий. Осн. 
район розведення Д. п. к.— Ростов¬ 
ська обл. і Ставропольський край. 
Використовують для поліпшення 
коней у районах табунного конярст¬ 
ва на Кавказі, в Каз. РСР, Киргиз 
РСР та ін. Д. п. к. використано 
при виведенні будьоннівської по¬ 
роди коней. 
ДОНСЬКА РАДЯНСЬКА РЕС¬ 
ПУБЛІКА— проголошена 23.III 
1918 на території Донської обл. 
після визволення її від каледін- 
ської контрреволюції. Входила до 
складу РРФСР. Створення Д. р. р. 
мало на меті згуртувати трудове 
козацтво для боротьби проти контр¬ 
революції і наступаючих австро- 
нім. військ. 1-й з’їзд Рад робітн. 
і козачих депутатів Д. р. р. (9— 
14.IV 1918, Ростов-на-Дону) про¬ 
голосив себе верховною владою на 
Дону й обрав ЦВК і Раднарком. 
ЦВК Д. о. р. створив Надзвичай¬ 
ний штаб оборони, роботу якого 
очолював надзвичайний комісар 
Півдня Росії уповноважений ЦК 
РСДРП(б) Г К. Орджонікідзе. 
Уряд Д. р. р. приступив до здійс¬ 
нення ленінських декретів про ро¬ 
бітн. контроль, націоналізацію під- 
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приємств та ін. Після загарбання 
австро-нім. інтервентами й білоко¬ 
заками Ростова-на-Дону (8-У 1918) 
Д. р. р. припинила своє існування. 
Літ.: История гражданской войньї в 
СССР, т. 3. М., 1958. 

донське — селище МІСЬКОГО ти¬ 
пу Волноваського р-ну Донец. обл. 
УРСР, за 12 км від залізничної ст. 
Волноваха. 4,7 тис. ж. (1978). До¬ 
нецький хім.-металург, з-д. Серед¬ 
ня школа, лікарня. Будинок куль¬ 
тури, 2 б-ки. Виникло 1946. 
донськйй комітет РСДРП 
— група соціал-демократів, яка 
діяла з травня по серпень 1898. 
Д. к. перебував у Ростові-на-Дону, 
куди переїхав з Катеринослава 
після арешту делегатів І з’їзду 
РСДРП, членів місцевої орг-ції 
РСДРП і розгрому друкарні «Ра- 
бочей газетна. К-т встановив зв’яз¬ 
ки з Київ., Катеринослав., Луган., 
а також з районними орг-ціями 
РСДРП. З Києва й Катеринослава 
одержував нелегальні видання. К-т 
мав гектограф. Свої видання роз¬ 
повсюджував на шахтах, з-дах 
Катериносл. губ. і Області Війська 
Донського. Припинив діяльність у 
зв’язку з арештом його членів. 
ДОНСЬКГ КОЗАКЙ — найчис- 
денніша частина козацтва в до- 
революц. Росії. Розміщалися на 
тер. Області Війська Донського 
(тепер Ростовська, частини Волго¬ 
град., Ворошиловград., Воронезь¬ 
кої обл. і Калмицької АРСР). 
З’явилися на Дону в 15 ст. і скла¬ 
далися гол. чин. з селян-утікач і в — 
рос., а також укр. {черкасів). Осе¬ 
лялися станицями. В 2-й пол. 16 ст. 
по нижній течії Дону оформи¬ 
лося «Головне донське військо» 
(згодом — «Донське козаче війсь¬ 
ко»). Визнавши в кін. 16 ст. вер¬ 
ховну владу рос. царя, Д. к. до 
поч. 18 ст. користувались авто¬ 
номією й мали самоврядування 
(військ, круг, виборні отаман, 2 
осавули й дяк). На час походів оби¬ 
рався походний отаман з необме¬ 
женою владою. Вищі посади у вій¬ 
ську фактично обіймали заможні 
(домовиті) козаки, які експлуату¬ 
вали голоту й середнє козацтво. 
Донська голота брала активну 
участь у сел. повстаннях 17—18 ст. 
(див. Селянська війна початку 17 
століття в Росії, Селянське пов¬ 
стання під проводом 1. 1. Болот¬ 
никова 1606—07, Селянська війна 
під проводом С. Т. Разіна 1670— 
71, Булавінське повстання 1707— 
09, Селянська війна під проводом 
О. /. Пугачова 1773—75). Д. к. 
подавали братерську допомогу 
укр. народові у визвольній війні 
1648—54. Разом з запорізькими 
козаками Д. к. вели наступ на 
Азов (див. Азовське сидіння, 
Азовські походи 1695—96). Д. к. 
втратили свою самостійність 1775 і 
були включені до збройних сил 
Росії. Царський уряд прирівняв 
старшину до офіцерів і поширив 
на них права дворянства. Д. к. 
брали участь у всіх війнах Росії 
18—20 ст. В 19 — на поч. 20 ст. 
царизм використовував Д. к. для 
придушення революц. руху в краї¬ 
ні. Після Великої Жовта, соціаліс- 
тич. революції контрреволюц. си¬ 
ли намагалися використати Дон як 
свою базу (тв.Каледішцина).Д. к. 
як військ, привілейований стан 

перестали існувати 1920. В 1936 в 
Червоній Армії було створено кав. 
дивізії Д. к., які героїчно билися за 
Рад. Батьківщину на фронтах Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни. 
ДОНСЬКІЙ Марко Семенович [н. 
21.11 (6.ІІІ) 1901, Одеса] — росій¬ 
ський рад. кінорежисер, кінодра¬ 
матург, нар. арт. СРСР (з 1966), 
Герой Соціалістичної Праці (1971). 
Член КПРС з 1945. В кіно з 1926. 
Поставив фільми: за творами М. 
Горького — «Дитинство Горького» 
(1938), «В людях» (1939), «Мої 
університети» (1940), «Мати» 
(1956), «Хома Гордєєв» (1959), 
«Подружжя Орлових» (1978); на 
ленінську тему—«Серце матері» 
(1966), «Вірність матері» (1967), 
«Надія» (1972). Режисер картини 
«Сільська вчителька» (1947). Серед 
картин, поставлених на Київській 
кіностудії: «Як гартувалася сталь» 
(1942), «Райдуга» (1944, обидва — 
в Ашхабаді), «Нескорені» (1945), 
«Дорогою ціною» (1958, за М. Ко¬ 
цюбинським). Нагороджений 2 ор¬ 
денами Леніна, орденом Трудового 
Червоного Прапора, медалями. 
Держ. премія СРСР, 1941, 1946, 
1948, 1968. 
ДОНУЗЛАВ — солоне озеро на Зх. 
Кримського п-ва. Довж. ЗО км, ши¬ 
рина — до 8,5 км, максимальна 
глиб.— 27 м. Пл. 48,2 км2. Від мо¬ 
ря відокремлений піщаним пере¬ 
сипом. Живиться морською водою 
та підземними водами. В зато¬ 
ках — природне осідання солі. 
ДбНЧЕВ Йон (1821, Кишинів — 
1885, там же) — молдавський пе¬ 
дагог, методист і діяч культури. В 
1839 закінчив Кишинів, гімназію; 
працював викладачем історії, гео¬ 
графії, латинської й молд. мов у 
навч. закладах Бендер і Кишинева. 
Пед. погляди сформувалися під 
впливом М. І. Пирогова й К. Д. 
Ушинського. Виступав за навч. рід¬ 
ною мовою, за розвиток в учнів 
самостійного мислення. Автор пер¬ 
ших підручників з молд. мови. 
ДОНЧЕНКО Олесь (Олександр) 
Васильович [6 (19).УІІІ 1902, с. 
Великі Сорочинці, тепер Полтав. 
обл.— 12.IV 1954, Лубни] — укра¬ 
їнський рад. письменник. Літ. ді¬ 
яльність почав як поет, видавши 
зб. «Червона писанка» (1926) й 
кілька поем. Належав до літ. 
орг-цій <Молоднякь, Проліт- 
фронт, ВУСПП. Автор п’єс «Ком¬ 
сомольська глушина» (1927), «Мас¬ 
карад» (1929). На поч. 30-х рр. 
опублікував повісті й романи про 
індустріалізацію в Рад. країні: 
«Дві весни» (1931), «Зоряна фор¬ 
теця» (1933), «Море відступає», 
«Розвідувачі нетрів» (обидві — 
1934). Д. зробив значний вклад у 
розвиток укр. прози для дітей і 
юнацтва. У повістях «Школа над 
морем» (1937), «Карафуто» (1940), 
«Серце оеркута» (1945), «Лісничи¬ 
ха» (1947), «Заповітне слово» 
(1949), «Юрко Васюта» (1950) й 
оповіданнях створив яскраві обра¬ 
зи учнів і вчителів, показав процес 
виховання колективізму, патріо¬ 
тизму. Важливі проблеми комуніс¬ 
тичного виховання поставлено в 
романі Д. «Золота медаль» (1954). 

В. X. Косян. 
доорохбльськи й Осип Оси¬ 
пович [4(16).ІУ 1874, м. Гайсин, 
тепер Війн. обл.— 17(30).І 19001 — 

український поет. Навчався в 
Київ, духовній академії. Ліричні 
поезії Д., в яких інколи звучали й 
соціальні мотиви, опубліковано 
посмертно в антологіях <Акордиь, 
«Розвага», «Досвітні огні>, «Укра¬ 
їнська муза». Йому належать і 
переклади з О. Пушкіна, М. Нек- 
расова, Г. Гейне та ін. поетів, 
дбпит— у судочинстві регламен¬ 
тована процесуальним законом 
дія, яка полягає в одержанні без¬ 
посередньо від певних осіб і за¬ 
кріпленні (фіксації) їхніх пока¬ 
зань про факти та обставини, що 
мають значення для встановлення 
істини в кримінальних і цивільних 
справах. Рад. закон (в УРСР — гл. 
12, 14, 15, 18, 26 КПК УРСР; ст. 
182, 184 та ін. ЦПК УРСР) вста¬ 
новлює порядок Д. свідків, потер¬ 
пілих, експертів, підозрюваних, 
обвинувачених і підсудних. Право 
Д. закон надає слідчому, проку¬ 
ророві та особі, яка проводить діз¬ 
нання, суддям та ін. учасникам 
процесу. Д. здійснюється на демо¬ 
кратичних засадах, визначених за¬ 
коном. Так, забороняється домага¬ 
тись показань шляхом примусу, 
погроз, насильства та ін. незакон¬ 
них дій. Особи, що не володіють 
мовою, якою ведеться судочинст¬ 
во, дають показання рідною мовою. 
Неповнолітні допитуються в при¬ 
сутності педагога, а якщо необхід¬ 
но — лікаря, батьків чи ін. їхніх 
законних представників. Свідок і 
експерт попереджаються про кри¬ 
мінальну відповідальність за заві- 
домо неправдиві показання, за від¬ 
мову від дачі показань або від ви¬ 
конання покладених на них обо¬ 
в’язків. Обвинувачений (підсуд¬ 
ний), як і підозрюваний, не несуть 
відповідальності за неправдивість 
показань. Результати Д. фіксу¬ 
ються в протоколі, а також звуко¬ 
записом на магнітофонну плівку. 
У бурж. країнах формально про¬ 
голошені демократичні принципи 
Д. часто ігноруються. Поліція ши¬ 
роко застосовує при Д. заходи при¬ 
мусу й насильства. 

В. П. Лисицин. 
ДбПІНГИ (від англ. сіоре — дур¬ 
ман, наркотик)— речовини,за до¬ 
помогою яких можна тимчасово і 
цілеспрямовано змінювати фізич¬ 
ну й нервову діяльність організму. 
Цю здатність Д. використовували 
з давніх часів при проведенні спор¬ 
тивних змагань, культових обрядів, 
ритуальних танців, перед важки¬ 
ми походами і боями тощо Піз¬ 
ніше (14 ст.) Д. стали застосову¬ 
вати для збудження коней перед 
скачками, а з 19 ст.— у спорті. 
До допінгових засобів за правила¬ 
ми Міжнар. Олімпійського к-ту 
(МОК) відносять стимулятори нер¬ 
вової й серцево-судинної систем, 
психостимулятори, аналептики 
(стрихнін, трансамін тощо), ан¬ 
тидепресанти, симпатоміметичні 
речовини (феномін, первітин, ефед¬ 
рин, кокаїн, стрихнін та ін.). У 
деяких видах спорту (фехтування, 
стрільба) вживання снотворних і 
заспокійливих засобів може також 
підвищити результат. Застосування 
Д. може спричинитися до тяжких 
захворювань спортсменів і навіть 
викликати смерть. Рішенням МОК 
та ін. міжнар. федерацій спорту 
Д. вживати заборонено і встановле- 

ДОПІНГИ 

М. С. Донсько#. 

О. В. Донченко. 
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ДОПЛЕР но обов’язковий антидопінговий 

контроль під час міжнар. змагань. 
Ф. П. Трінус. 

ДбПЛЕР (Иорріег) Крістіан 
(29.ХІ 1803, Зальцбург — 17.ІІІ 
1853, Венеція) — австр. фізик і 
астроном, член Віденської АН (з 
1848). Закінчив політех. ін-т у 
Відні (1825). Праці з аберації 
світла, теорії мікроскопа й оп¬ 
тичного далекоміра, теорії кольо¬ 
рів тощо. В 1842 теоретично об¬ 
грунтував залежність частоти ко¬ 
ливань, які сприймає спостерігач, 
від відносного руху спостерігача 
і джерела коливань (див. Допле- 
ра ефект). 
Д(ЗПЛЕРА ЕФІЇКТ — явище змі¬ 
ни частоти коливань, які реєструє 
приймач (спостерігач) при віднос¬ 
ному русі приймача і джерела 
хвиль. Відкрив 1842 австр. фізик 
К. Доплер. Д. е. в акустиці. 
Частота V' звукових хвиль, які 
реєструє приймач, що рухається 
відносно джерела вздовж лінії, 
яка їх з’єднує, визначається за 

формулою: V' = V де V — 

частота випромінюваних джере¬ 
лом хвиль, с — швидкість по¬ 
ширення ХВИЛЬ, и І V — швидкості 
відповідно джерела і приймача від¬ 
носно середовища (верхні знаки 
беруться при зменшенні віддалі 
між джерелом і приймачем, ниж¬ 
ні — при збільшенні). З формули 
видно, що при однакових за вели¬ 
чиною і напрямом и і V Д. е. не 
буде, якщо ж м^і), то V' зале¬ 
жить не лише від різниці и — р, а 
й окремо і від и, і від V. Тому Д. е. 
дає змогу визначити як швидкість 
джерела відносно приймача, так і 
їхні швидкості відносно середови¬ 
ща. Д. е. можна спостерігати при 
сприйманні звуку від рухомого 
джерела (напр., Д. е. проявляється 
в різкому зниженні висоти звуку 
сигналу тепловоза в момент його 
проходження поблизу спостеріга¬ 
ча). Д. е. в оптиці. Оскільки 
за відносності теорією неможливо 
встановити абс. рух джерела і прий¬ 
мача електромагнітних хвиль, 
Д. е. в оптиці визначається ли¬ 
гає їхньою відносною швидкістю 
V : у' = V ]/ _і ±У/с Перші ла- 

* 1 тУ/с 
бораторні дослідження Д. е. в 
оптиці належать рос. фізикам 
А. А. Бєлопольському (1900) і 
Б. Б. Голицину (1907). Теорія від¬ 
носності передбачила т. з. попе¬ 
речний Д. е., який виникає при ру¬ 
сі джерела електромагнітних хвиль 
перпендикулярно до лінії спосте¬ 
рігання. В цьому випадку V' = 
= V ]/1 — (У/сУ. Існування по¬ 
перечного Д. е. встановив амер. 
фізик Г. Айвс (1938). Це відкриття 
стало одним з важливих підтверд¬ 
жень теорії відносності. За допо¬ 
могою Д. е. було відкрито подвій¬ 
ні зорі, його застосовують для 
визначення поздовжньої швид¬ 
кості руху зір, швидкості вивер¬ 
ження водневих мас на Сонці 
тощо. 
Літ.: Ландсберг Г. С. Оптика. М., 
1976. /. /. Кондиленко 
«ДОПОВІДІ АКАДЕМІЇ НАУК 
УКРАЇНСЬКОЇ РСР» — щомі¬ 
сячний науково-теоретичний жур¬ 
нал, орган Президії АН УРСР. 

Заснований 1939. Видається у 
Києві укр. і рос. мовами. Склада¬ 
ється з двох серій: « Фізико-мате¬ 
матичні та технічні науки* і «Геоло¬ 
гічні, хімічні та біологічні науки*. 
Публікує короткі повідомлення 
академіків і членів-кореспонден- 
тів АН УРСР, а також ін. учених 
за поданням академіків АН УРСР 
про найважливіші нові досягнення 
в галузі природничих і тех. наук. 

„ Ю. Г Абаніна. 
ДОПОВНДЛЬНОСТІ ПРИНЦИП 
— положення, за яким хвильо¬ 
ві й корпускулярні властивості мі¬ 
крочастинки (напр., електрона, 
протона, атома) є доповняльними 
в тому розумінні, що експеримент, 
розрахований на визначення вели¬ 
чини якої-небудь хвильової влас¬ 
тивості частинки, автоматично ви¬ 
ключає точне визначення її якої- 
небудь корпускулярної властивос¬ 
ті. Лише разом два несумісні з по¬ 
гляду класичної фізики образи — 
«частинка* і «хвиля* — дають пов¬ 
ноту вираження реальності в мі¬ 
кросвіті. Сформулював Н.-Г.-Д. 
Бор. Д. п. відіграв важливу роль 
у становленні квантової механіки. 
Див. також Невизначеностей спів¬ 
відношення. 
ДОПОМГЖНА МбВА — штуч- 
на мова, якою користуються у спе¬ 
цифічних галузях людської діяль¬ 
ності {машинний переклад, ін¬ 
формаційний пошук, спілкування 
людини з машиною та ін.), на від¬ 
міну від природної мови, яка об¬ 
слуговує всі галузі й сфери люд¬ 
ської діяльності. Д. м. є, напр., 
мова-посередник в автоматичному 
перекладі. Елементами мови-по- 
середника є слова природної мови 
зі специфічними позначками або 
символами й числами. Мова-по¬ 
середник повинна уникати дублю¬ 
вання інформації та вживання 
ОМОНІМІв. ф. О. Нікітіна. 

ДОПОМГЖНА ШКбЛА — спеці- 
альний навчально-виховний заклад 
для розумово відсталих дітей. Осн. 
її контингент — діти-олігофрени 
в ступені дебільності. Як прави¬ 
ло, Д. ш.— заклад інтернатно¬ 
го типу. Навчання восьмирічне, 
ведеться за спец, програмами й 
відповідає приблизно змістові нав¬ 
чання в загальноосв. поч. масовій 
школі. Д. ш. забезпечує і про- 
фес.-трудову підготовку. В Д. ш. 
застосовують спец, корекційно- 
виховні заходи, спрямовані на 
подолання або ослаблення не¬ 
гативної дії дефекту. Учнів у 
Д. ш. приймають на підставі вис¬ 
новків обласних (міських) мед.- 
пед. комісій. Див. також Оліго- 
френопедагогіка. 
Літ.: Книга для учителя вспомогатель- 
ной школьї. М., 1959; Принципи отбо- 
ра детей во вспомогательньїе школьї 
М., 1973; Основи спеціальної дидакти¬ 
ки. К., 1975. І Г. Єременко 
ДОПОМІЖНЕ ВИРОБНИЦТ¬ 
ВО — частина виробнич. діяльно 
сті підприємства або виробничого 
об’єднання, необхідної для обслу¬ 
говування основного виробництва, 
забезпечення безперебійного виго¬ 
товлення і випуску його продук¬ 
ції. Основні завдання Д. в.: виго¬ 
товлення й ремонт спец, інстру¬ 
менту й технологічного оснащен¬ 
ня, забезпечення підприємства всі¬ 
ма видами енергії, сировини й 
матеріалів, ремонт верстатного. 

енерг., трансп. та ін. устаткуван¬ 
ня, ремонт приміщень, споруд, 
госп. інвентаря тощо. Д. в. здій¬ 
снюється гол. чин. у допоміжних 
цехах. Склад і масштаби його ви¬ 
значаються типом осн. вироби., 
розмірами виробничого об’єднан¬ 
ня, підприємства і їхніми вироб¬ 
ничими зв’язками. 
ДОПОМІЖНІ ІСТОРИЧНІ ДИС¬ 
ЦИПЛІНИ — спеціальні галузі 
наукового знання, що досліджу¬ 
ють різні групи істор. джерел для 
встановлення їхнього походження, 
особливостей змісту, а також мате- 
ріально-тех. засобів виготовлення 
й відтворення. Найпоширенішою з 
Д. і. д. є джерелознавство, яке ви¬ 
користовує дані й ін. допоміж. 
дисциплін — палеографії, нуміз¬ 
матики, дипломатики, папіроло¬ 
гії, епіграфіки, генеалогії, ге¬ 
ральдики, сфрагістики, хроноло¬ 
гії, метрології історичної, істо¬ 
ричної географії, топоніміки, фі- 
лігранології, археографії й архі¬ 
вознавства. Дворянська й бурж. 
істор. наука зводила роль Д. і. д. 
лише до техніки вивчення окремих 
видів джерел, ігноруючи методи 
класового аналізу їх як певного 
сусп. явища. Рад. історики роз¬ 
робляють питання Д. і. д. на осно¬ 
ві матеріалістичної діалектики й 
конкретних методик, що дає змо¬ 
гу встановити класово-політ. спря¬ 
мованість джерел різних видів. 
На Україні питання Д. і. д. дос¬ 
ліджують на кафедрі архівознав¬ 
ства й спец, істор. дисциплін Київ, 
ун-ту (виходить окрема серія 
«Вісника* ун-ту під назвою «Ар^ 
хеологія і архівознавство*), в Ін-ті 
історії АН УРСР, архівах УРСР. 
Питання Д. і. д. висвітлюються, 
зокрема, в ^Українському історич¬ 
ному журналі>, в жури. «Архіви 
України>, неперіодичному зб. 
«Історичні джерела та їх викорис¬ 
тання*. 
Літ.: Введенський А. О., Дядиченко 
В. А., Стрельський В. І. Допоміжні 
історичні дисципліни. К., 1963; Череп¬ 
ний Л. В. К вопросу о методологии и 
мето дике источниковедения и вспомо- 
гательньїх исторических дисциплин. В 
кн.: Источниковедение отечественной 
истории, в. 1. М., 1973; Стрельский 
В. И. Теория и методика источнико¬ 
ведения истории СССР. К., 1976. 

В. І. Стрельський. 

ДОПОМІЖНІ РОБІТНИКИ — 
робітники підприємства, які об¬ 
слуговують основне виробництво. 
До Д. р. належать робітники до¬ 
поміжних цехів і служб підпри¬ 
ємства й робітники основних цехів, 
зайняті допоміжними роботами. 
Серед Д. р. виділяють робітників 
для налагоджування, ремонту й 
чергового обслуговування устатку¬ 
вання; для контролю за якістю 
та випробовуванням продукції; 
для вантажно-розвантажувальних і 
транспортних робіт; для обслуго¬ 
вування складського г-ва, ремонту 
й обслуговування енергосилового 
г-ва; робітники інструментального 
г-ва; дрібного ремонту й чергового 
обслуговування будинків та спо¬ 
руд; для прибирання приміщень. 
Питома вага Д. р. у заг. кількості 
робітників залежить від конкрет¬ 
них особливостей вироби., його 
організації, механізації й автома¬ 
тизації. Кількість Д. р. встанов¬ 
люють за нормами часу, нормами 
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чисельності й нормативами об¬ 
слуговування. 
ДбПУСКИ — допустимі різниці 
між найбільшими й найменшими 
граничними числовими характерис¬ 
тиками якогось параметра. Д. 
встановлюють на геометричні пара¬ 
метри деталей машин і механізмів, 
на мех., фіз.-хім. та ін. параметри: 
твердість, процентний вміст хіміч¬ 
них елементів у матеріалам тощо. 
В машинобудуванні Д. стосуються 
номінальних розмірів, спільних 
для отвору (охоплюючої деталі) й 
вала (охоплюваної деталі); їх об¬ 
межують відповідними стандарта¬ 
ми. Д. забезпечують належну (з 
зазором, натягом або перехідну) 
посадку з’єднаних деталей, взає¬ 
мозамінність деталей і вузлів ма¬ 
шин і механізмів. У будівництві 
прийнято єдину систему Д. від¬ 
повідно до Будівельних норм і 
правил. 
ДОПУСТИМЕ НАПРУЖЕННЯ 
— максимальне напруження в еле¬ 
менті конструкції, яке допуска¬ 
ється при умові збереження його 
міцності. Розрізняють Д. н. на 
розтяг-стиск, згин, зріз, зминан¬ 
ня й кручення. Д. н. визначають 
за таблицями в ГОСТах і техніч¬ 
них умовах або за відношенням 
граничного (руйнівного або такого, 
що спричинює значні деформації) 
напруження до коеф. запасу міц- 

ДОПШ (ПорзсЬ) Альфонс (14.VI 
1868, Лобозіц, тепер Ловосіце, 
ЧССР- 1.ІХ 1953, Відень) — ав¬ 
стрійський історик-медієвіст. У 
1900—37 — професор Віденсько¬ 
го ун-ту. Заперечував якісні стриб¬ 
ки, революц. перевороти, законо¬ 
мірно-прогресивний характер іс- 
тор. процесу. Доводив, що всі 
історично відомі госп. форми мали 
місце на всіх етапах історії. Вва¬ 
жав германців, які завоювали 
рим. провінції, хранителями рим. 
цивілізації й державності. Погля¬ 
ди Д. мали великий вплив на 
реакц. бурж. історіографію. 
дорвАль (Е)огуа1; справж. 
прізв.— Делоне, Оеіаипеу) Марі 
(7.1 1798, Лор’ян — 20. V 1849, 
Париж) — французька актриса. 
Працювала в театрах Парижа: 
«Порт-Сен-Мартен» (1818—34), 
«Комеді Франсез» (1834—38) та 
ін. Ролі: Амалія Жермані (-«Трид¬ 
цять років, або Життя картяра» 
Дюканжа), Маріон Делорм («Ма- 
ріон Делорм» Гюго), Адель д’Ерве 
(«Антоні» Дюма-батька), Кітті 
Белл («Чаттертон» Віньї) та ін. 
ДОР£ (Боге) Гюстав (6.1 1832, 
Страсбург — 23.1 1883, Париж) — 
французький графік. Виконав ши¬ 
роко відомі ілюстрації до класич¬ 
них творів світової літератури: 
«Гаргантюа і Пантагрюель» Ф. 
Рабле (1854), «Божественна коме¬ 
дія» Дайте (1861), «Дон-Кіхот» 
М. Сервантеса (1862—63), Бібл ї 
(1864—66) та ін. У 60—70-х рр., 
після перебування в Англії, ство¬ 
рив соціально загострені малюнки 
з життя лондонської бідноти. Д. 
відомий і як живописець та скульп¬ 
тор. 
Літ.: Варшавский Л. Р. Гюстав Доре. 
Альбом. М., 1966. 

дорйчний Ордер — ОДИН із 
трьох осн. давньогрецьких архі¬ 
тектурних ордерів. Відзначається 

строгістю й монументальністю. 
Склався в дорійських обл. Старо¬ 
давньої Греції, коли почали буду¬ 
вати храми та^ін. громад, споруди 
з каменю. Його застосовували 
вже між 600 і 590 до н. е. в перших 
кам. старогрецьких спорудах і в 
дорійських колоніях (храм Арте- 
міди в Керкірі, поч. 6 ст. до н. е.). 
У 6—5 ст. до н. е. Д. о. став гол. 
елементом і засобом худож. вираз¬ 
ності монументальних композицій 
архітектури архаїки й класики 
(храм Посейдона в Пестумі, Іта¬ 
лія, 2-а чверть 5 ст. до н. е.). 
ДОРГЙЦІ, доряни — одне з основ¬ 
них давньогрецьких племен. Спо¬ 
чатку населяли Пн. і Серед. Гре¬ 
цію, на поч. 12 ст. до н. е. пересе¬ 
лилися у Пд.-Зх. Грецію, потім 
колонізували о-ви Родос, Кріт, 
Феру, Мелос, Кос, Калімнос і 
узбережжя Карії. На тер. розселен¬ 
ня Д. у 8—6 ст. до н. е. оформи¬ 
лися поліси, що мали схожі риси 
в сусп. ладі й культурі (Спарта, 
поліси Кріту, Аргос). 
ДОРМ (ИБогте) Едуар (15.1 1881, 
Армантьєр — 19.1 1966) — фран¬ 
цузький ассіріолог і семітолог. 
З 1948 — член Академії написів 
і красного письменства (Франція). 
Очолював Біблійну й археологічну 
школу в Єрусалимі (1905—31 — 
її професор). Професор Сорбонни 
(1933—51) і Колеж де Франс 
(1945—51). Автор праць з ассіріо- 
логії й семітології. Дешифрував 
угарітське письмо (незалежно від 
Ш. Віролло й Г. Бауера) і, частко¬ 
во, біблоське (це письмо використо¬ 
вували для фінікійської мови). 
ДОРН Борис (Бернгард) Андрійо¬ 
вич [11.V 1805, Шенефельд, Німеч¬ 
чина—19 (31).У 1881, Петер¬ 
бург] — російський сходознавець. 
Академік Петерб. АН (з 1852). 
Навчався в ун-тах у Галле й Лейп- 
цігу. Професор Харків, ун-ту 
(1829—35). Був директором Азіат¬ 
ського музею в Петербурзі. Автор 
праць з іранської й семітської фі¬ 
лології, історії й етнографії («Азіат¬ 
ський музей», 1864, «Матеріали до 
пізнання іранських наріч», 1866; 
«Каспій. Про походи давніх русь¬ 
ких у Табаристан», 1875). 
«ДОРОГА ЖИТТЯ» — єдина во¬ 
єнно-стратегічна транспортна ма¬ 
гістраль, яка проходила через 

Г. Доре. Ілюстрація до роману М. Сер¬ 
вантеса «Дон-Кіхот». 1862—63. 

Ладозьке оз. і зв’язувала з верес¬ 
ня 1941 до березня 1943 блокований 
нім.-фашист, військами Ленінград з 
тиловими районами країни. «Д. ж.» 
відіграла велику роль в обороні 
Ленінграда (див. Ленінградська 
битва 1941—44). По ній евакуюва¬ 
ли населення, устаткування фаб¬ 
рик і з-дів, підвозили продоволь¬ 
ство, паливо, підкріплення, зброю. 
В навігаційні періоди перевезення 
здійснювали по водній трасі; в 
період льодоставу — по льодово¬ 
му шляху на автомашинах. Перші 
судна з вантажем для Ленінграда 
вийшли з Волхова й Лодейного 
Поля 3-ІХ 1941. З початком зими 
вступила в дію (з 22.XI 1941) Ла¬ 
дозька льодова траса, яку ленін¬ 
градці наз. «Д. ж.». Через Ладозь¬ 
ке оз. 18.VI 1942 було прокладено 
нафтопровід завдовжки 35 км. Усі 
спроби нім.-фашист, командуван¬ 
ня паралізувати «Д. ж.» було ус¬ 
пішно ліквідовано. 
ДОРбГИ , шляхи — спеціально 
підготовлені смуги на земній по¬ 
верхні для руху різних транс¬ 
портних засобів і пішоходів; під¬ 
йомно-транспортні споруди для пе¬ 
реміщування пасажирів і ванта¬ 
жів (див. Канатна дорога). Роз¬ 
різняють Д. безрейкові й рейкові. 
Безрейковими є автомобільні шля¬ 
хи, сукупність яких становить шля¬ 
хову мережу країни, шляхи трак¬ 
торні, велосипедні тощо. До рей¬ 
кових належать Д. з рейковою ко¬ 
лією, розміщеною на земляному 
полотні (див. Залізниця), а також 
підвісні Д. з рейкою-балкою, за¬ 
кріпленою на підпорах (див. Мо¬ 
норейкова дорога). Д. забезпе¬ 
чують трансп. зв’язки на пром. і 
с.-г. підприємствах, складах, між 
населеними пунктами, адм., екон. і 
пром. центрами. Див. також Тран¬ 
спорт. 
Літ.: Бируля А. К. Зксплуатация ав- 
томобильньїх дорог. М., 1966; Хомяк 
Я. В. Проектирование оптимальньїх 
сетей автомобильньїх дорог. М., 1969; 
По дорогам Украиньї. К., 1978. 

Я. В. Хом’як. 

ДОРОГЙЧИН, Дрогичин — дав¬ 
ньоруське місто на Бузі (тепер 
містечко Бялистоцького воєводст¬ 
ва ПНР). Був центром Підляшшя. 
Вперше згадується в літописі під 
1142. В 11—13 ст. Д.—один з най¬ 
більших ремісничо-торг. і політ, 
центрів на зх. окраїнах Київської 
Русі й Галицько-Волинського кня¬ 
зівства. В Д. знайдено понад 10 
тис. свинцевих пломб 11—13 ст. 
з різними зображеннями (святих, 
птахів, літер кириличного алфаві¬ 
ту, князівських родових знаків 
та ін.). Дослідники висунули ряд 
гіпотез про використання цих 
пломб як товарних або митних 
знаків, вислих печаток, позначок 
вартості хутрових грошей. У 30-х 
рр. 13 ст. князь Мазовії — Кон- 
рад захопив Д. і 1237 передав його 
нім. лицарям. У березні 1238 (за 
ін. даними — 1237) війська Дани¬ 
ла Галицького розгромили лицарів 
і повернули Д. У 1253 Данило Га¬ 
лицький обрав Д. місцем своєї 
коронації. Після його смерті (1264) 
Д. належав до володінь князів 
Шварна Даниловича (1264—69), 
Льва Даниловича (1269—1301), 
Юрія Львовича (1301—08). В 1-й 
пол. 14 ст. Д. захопила феод. Лит- 

ДОРОГИЧИН 

М. Дорналь. 
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Дорожні оси. 
Батозонел швидкий. 

ва, 1569—1795 — у складі Польщі. 
В 1795—1807 належав Пруссії, 
з 1807—Росії. В 1919 Д. загарба¬ 
ла бурж.-поміщицька Польща. В 
1939 в складі Зх. Білорусії воз¬ 
з’єднаний з БРСР. За рад.-польс. 
договором 21.IV 1945 повернутий 
Польщі. Розкопки, що їх 1954— 
57 провадили польс. археологи, 
підтвердили належність Д. сх. 
слов’янам і остаточно сіюостувалп 
твердження, нібито Д. був столи¬ 
цею лит. племені ятвягів. 

Я, Д. Ісаєвич. 

ДОРОГОЙ Семен Васильович (н. 
14. IX 1924, Єлизаветград, тепер 
Кіровоград) — український рад. 
хоровий диригент, заслуж. діяч 
мистецтв УРСР (з 1973). Член 
КПРС з 1951. В 1954 закінчив 
Одес. консерваторію. В 1954—68 
викладав у Кіровогр. пед. ін-ті 
й очолював хорову капелу; 1968— 
70—в Київ, ін-ті культури ім. О Є 
Корнійчука. В 1969—78 — худож. 
керівник і гол. диригент Київ, 
чоловічої хорової капели ім. Л. М. 
Ревуцького. 
ДОРОГОЦІННЕ КАМІННЯ ♦ кош¬ 
товне каміння, самоцвіти — різ¬ 
ні за складом і будовою мінерали, 
переважно кристали, з особливи¬ 
ми властивостями: гарно забарвле¬ 
ні або безбарвні, з яскравим блис¬ 
ком, високою прозорістю, сильним 
променезаломлюванням і світло¬ 
розсіюванням, значною твердістю 
і стійкістю до зношування. За 
цінністю Д. к. поділяють на 3 кла¬ 
си (порядки). До 1-го класу нале¬ 
жать: алмаз, олександрит, ізум¬ 
руд, сапфір, рубін та ін.; до 2-го — 
топаз, аметист, берил (у і. ч. 
аквамарин), благородний опал, 
альмандин, рожевий турмалін, 
гіацинт та ін.; до 3-го — окремі 
кольорові відміни кварцу — дим¬ 
частий кварц (раухтопаз), чорний 
(,моріон), безбарвний (гірський 
кришталь), агат (у т. ч. онікс), 
сердолік, бірюза та ін. До групи 
Д. к. відносять і мінеральні тіла 
органічного походження: янтар, 
перли, корали. Деякі самоцвіти 
одержують і штучно. 
В СРСР родовища Д. к. є в бага¬ 
тьох районах, зокрема на Уралі, 
Алтаї, Україні, за рубежем — у 
Пд. Африці, Пд. Америці тощо. 
Д. к. використовують у ювелірній 
справі, застосовують у буровій 
техніці, радіотехніці, для вироби, 
оптичних приладів. Іл. див. на ок¬ 
ремому аркуші, с. 304—305. 

В І Павлишин. 

ДОРОДНЙЦИН Анатолій Олексі¬ 
йович [н. 19.XI (2.XII) 1910, с. 
Башино, тепер Ясногорського р-ну 
Тул. обл.] — рад. математик, гео¬ 
фізик і механік, акад. АН СРСР 
(з 1953), Герой Соціалістичної 
Праці (1970). Закінчив 1931 Гроз¬ 
ненський нафт. ін-т. З 1936 пра¬ 
цює в н.-д. ін-тах Москви і Ленін¬ 
града, з 1955 — директор Обчис¬ 
лювального центру АН СРСР. Осн. 
праці з проблем динамічної метео¬ 
рології, аеродинаміки та приклад¬ 
ної математики. Вивчав питання 
асимптотичної поведінки розв’яз¬ 
ків деяких класів нелінійних ди¬ 
ференціальних рівнянь, розробив 
чисельний метод розв’язування 
рівнянь математичної фізики, по¬ 
будував теорію пограничного шару 
в газі, що стискується. Праці в га¬ 

лузі теор. розвитку і впроваджен¬ 
ня електронної обчислювальної 
техніки в СРСР. Нагороджений З 
орденами Леніна, ін. орденами, 
медалями. Держ. премія СРСР, 
1946, 1947, 1951. 
Літ.: Обзор научньїх трудов Анатолия 
Алексеевича Дородницьіна. В кн.: 
Проблеми прикладной математики и 
механики. М., 1971 
ДОРОЖНІ ВІЙСЬКА — спеці- 
альні війська, призначені для ви¬ 
конання завдань дорожнього за¬ 
безпечення. Складаються з частин 
і підрозділів дорожньокомендант- 
ських, дорожньобудівних і мосто¬ 
будування. В рос. армії дорожні 
команди з’явились у 18 ст. Під час 
1-ї світової війни в розвинутих 
д-вах були створені спец. Д. в. 
Під час Великої Вітчизн. війни 
1941—45 Д. в. внесли значний 
вклад у розгром ворога; понад 21 
тис. військовослужбовців Д. в. на¬ 
городжено орденами і медалями. 
Сучас. Д. в. оснащені найновітні- 
шою технікою. 
ДОРбЖНІ ЗНАКИ — сигнальні 
знаки на автомобільних шляхах і 
вулицях для інформування во¬ 
діїв, пасажирів і пішоходів про 
умови та режими руху. Див. Зна¬ 
ки дорожні. 
ДОРбЖНІ МАШЙНИ — маши¬ 
ни для виконування дорожньо- 
будівних робіт. Розрізняють Д. м. 
самохідні, навісні й причіпні (до 
автомобілів, тракторів, тягачів); 
для підготовчих робіт (деревова- 
ли, кущорізи, викорчовувачі-зби- 
рачі, каменезбирачі, розпушувачі) 
і для земляних робіт (бульдо¬ 
зери, грейдери, грейдери-елева- 
тори, екскаватори, канавокопачі, 
котки дорожні, віброущільнюва¬ 
чі, трамбівки). Є машини для під¬ 
готовки й виготовлення дорожньо- 
будівних матеріалів: дробарки, 
сортувалки, мийки, бетонозмі¬ 
шувачі й асфальтобетонозмішу- 
вачі\ для споруджування дорож¬ 
ніх основ і покриттів: розподіль¬ 
ники щебеню і піску, бетоноукла¬ 
дачі. асфальтобетоноукладачі й 
бетонообробники, гудронатори, щі- 
линонарізувачі. Крім того, ство¬ 
рено машини для ремонту й ут¬ 
римування шляхів: ремонтні ав¬ 
тогрейдери і планувальники, ре¬ 
монтні гудронатори і бітумні кот¬ 
ли, авторемонтери, піскорозкидачі, 
прибиральні та поливально-мию¬ 
чі машини, снігоприбиральні ма¬ 
шини тощо. В Д. м. застосовують 
пристрої автом. контролю, гідрав¬ 
лічні приводи, вдаються до уні¬ 
фікації складових частин машин 
і розширення номенклатури на¬ 
вісного устаткування; чимало ма¬ 
шин виготовляють у «північному 
варіанті». Впроваджують комплек¬ 
ти машин типу «Автогрейд». В 
УРСР Д. м. виготовляють на Бер¬ 
дянському заводі дорожніх машин, 
київському машинобудівному заво¬ 
ді <Червоний екскаватор», мико¬ 
лаївському з-ді «Дормашина», кре¬ 
менчуцькому і харківському з-дах 
дорожніх машин та ін. Крім до 
рожнього будівництва, Д. м. вико¬ 
ристовують у гідротех., аеродром¬ 
ному, пром., цивільному та с.-г. 
будівництві, гірничій пром-сті. 
Літ.: Волков Д. П., Крайнев А. Ф. 
Трансмиссии строительньїх и дорож- 
ньіх машин. М., 1974; Ветров Ю. А. 
[та ін.]. Машиньї для земляньїх ра- 

бот. К., 1976; Хархуто Н. Я. [та ін.]. 
Дорожньїе машиньї. Л., 1976. 

. ^ Ю. О. Ветров. 
ДОРОЖНІ ОСИ (РотріІМае, си- 
нонім РзаттосЬагісіае) — родина 
комах групи жалячих перетинча¬ 
стокрилих. Тіло видовжене (довж. 
його у видів, поширених у Європі, 
4—35 мм), ноги довгі, вусики дов¬ 
гі, часто закручені. Трапляються 
Д. о. у соснових лісах, на луках 
тощо, швидко бігають по доріж¬ 
ках (звідки й назва). Дорослі Д. о. 
живляться нектаром. Самки по¬ 
люють на павуків, паралізують здо¬ 
бич, затягують у гніздо (нірка в 
землі) і відкладають на неї яйце; 
личинка, що виходить з яйця, жи¬ 
виться тканинами тіла павука. Ві¬ 
домо 6л. 3000 видів, поширених 
по всій земній кулі, найчисленні- 
ші в тропіках. В СРСР — бл. 
150 видів, з них егизома опушена 
(ЕЯЕузопшіа сіїіаіит) полює на ка¬ 
ракурта. На Україні поширений 
батозонел швидкий (Ваіогопеїіш 
Іасегіісісіа). и ^ Г. З. Осичнюк. 

ДОРбЖНіИ ОДЯГ, шляховий 
одяг — один або кілька шарів 
дорожньобудівних матеріалів, що 
їх укладають на земляне полотно 
в межах проїзної частини автомо¬ 
більного шляху. Сприймає наван¬ 
таження від коліс машини, пере¬ 
даючи його в розосередженому 
вигляді на земляне полотно. Д. о. 
роблять міцним, стійким проти 
впливу кліматичних факторів, з 
рівною й шорсткою поверхнею, 
щоб забезпечити мінімальний опір 
рухові й належне зчеплення з по¬ 
верхнею колеса. Осн. частинами 
Д. о. є покриття (верхній шар), 
основа і підстильний шар. Розріз¬ 
няють Д. о. удосконалений капі¬ 
тальний (наприклад, цементобетон¬ 
ний та асфальтобетонний, з клін¬ 
керу), удосконалений полегше¬ 
ний (з щебеню або гравію, об¬ 
роблених органічними в’яжучи¬ 
ми речовинами), перехідного типу 
(з щебеню або гравію, каменю не¬ 
правильної форми, а також із 
зміцнених в’яжучими речовинами 
грунтів) і нижчого типу (грунтовий 
або грунтовий, поліпшений місце¬ 
вими матеріалами). Див. також 
Дорожньобудівні роботи. 

Я. В. Хом’як. 

ДОРОЖНІЙ ПРОевГт, кліренс 
— віддаль від найнижчих точок 
конструкції автомобіля (за винят¬ 
ком коліс), днища корпуса танка 
тощо до підлоги або горизонтальної 
площини шляху. Один з показни¬ 
ків прохідності машин. В СРСР 
Д. п. у легкових автомобілів — 
170—210 мм, в автобусів — 180— 
340, у вантажних автомобілів — 
220—540 мм. 
ДОРОЖНЬОБУДІВНІ МАТЕРІ¬ 
АЛИ, шляхобудівні матеріали — 
матеріали (вироби) для спору¬ 
дження автомобільних і міських 
шляхів, покриття вулиць і площ. 
Розрізняють Д. м. грунтові, кам’я¬ 
ні природні (сипкі та поштучні) й 
штучні, керамічні, шлакові, в’я¬ 
жучі та полімерні. Грунтовими 
Д. м. є глини, суглинки, супіски й 
піски. До природних сипких ка¬ 
м’яних Д. м. належать гравій і 
гравійно-піщана суміш, дроблені 
щебінь і пісок, а також мелені гір¬ 
ські породи (напр., вапняки, до¬ 
ломіти), що їх застосовують як 
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наповнювачі для асфальтових і 
дьогтьових матеріалів; до поштуч¬ 
них — вироби з колотого або теса¬ 
ного каменю (бут, шашка, брущат¬ 
ка, бортовий камінь, блоки). Штуч¬ 
ними кам’яними Д. м. є цементний 
бетон, асфальтобетон, дьогтебе¬ 
тон, полімербетон; керамічними — 
дорожня цегла {клінкер), тротуарні 
плитки, цегляний щебінь, а також 
труби (для дренажу). До шлакових 
Д. м. належать шлаковий щебінь, 
відлиті з шлакового розплаву ка¬ 
мені й плити. В’яжучими матеріа¬ 
лами, що ними закріплюють грун¬ 
ти, є цемент, вапно, рідке скло, бі¬ 
туми та дьогті. Найпоширеніші 
полімерні матеріали — інденкума- 
ронова і епоксидна смоли, а також 
плівки, напр. поліхлорвінілові й 
поліетиленові, якими захищають 
цементобетонні та ін. покриття. 
ДОРОЖНЬОБУДІВНГ РОБО- 
ТИ, шляхобудівні роботи — комп¬ 
лекс робіт по спорудженню авто¬ 
мобільних шляхів. Розрізняють 
Д. р. підготовчі й основні (заготов¬ 
ці й будівельно-монтажні). Під¬ 
готовчі Д. р. полягають у очищен¬ 
ні будівельної ділянки від лісу, 
чагарника або каміння, зведенні 
тимчасових виробничих і житло¬ 
во-побутових споруд для буді¬ 
вельників тощо. Заготовчими є 
роботи на кар'єрах, де видобува¬ 
ють і обробляють необхідні для 
будівництва шляхів кам’яні або 
ін. матеріали, а також на спеціалі¬ 
зованих підприємствах, де виготов¬ 
ляють бетонну суміш, дорожні 
плити, труби, мостові конструкції 
тощо. До буд.-монтажних Д. р., 
виконуваних безпосередньо на тра¬ 
сі шляху, належать: зведення зем¬ 
ляного полотна, будівництво штуч¬ 
них споруд {тунелів, шляхопро¬ 
водів, мостів), влаштування до¬ 
рожнього одягу, а також опоряд¬ 
жування шляху (напр., плануван¬ 
ня обочин, укріплення укосів на¬ 
сипів і виїмок), встановлення зна¬ 
ків дорожніх, огороджень тощо. 
Д. р. поділяють на лінійні (з рів¬ 
номірним розподілом обсягу робіт 
на трасі шляху) і зосереджені (зі 
значним обсягом робіт на невели¬ 
кій ділянці шляху, напр. при 
зведенні високих насипів). Викону¬ 
ють Д. р. потоковим методом з 
застосуванням дорожніх машин. 
Літ.: Кудрявцев М. М., Міхович 
С. Г. Дорожньо-будівельні роботи. 
К., 1970; Ткаченко В. М. Контроль 
качества дорожньїх работ. К., 1977. 

Я. В. Хом'як. 

ДОРбНІН Іван Васильович [22.IV 
(5.У) 1903, с. Каменка, тепер Пу- 
гачовського р-ну Сарат. обл.— 
2.ІІ 1951, Москва] — рад. льотчик, 
полковник, один з перших Героїв 
Рад. Союзу (1934). Член Комуніс¬ 
тичної партії з 1934. З 1920 — у 
ВМФ. В 1926—ЗО — льотчик Чор- 
номор. флоту. З 1930 — в цивіль¬ 
ній авіації. Брав участь в експеди¬ 
ції по дослідженню Камського 
м. (1930), першим пролетів над 
Верхоянським хр. Учасник вряту¬ 
вання членів екіпажу пароплава 
«Челюскін» (1934). В 1939 закін¬ 
чив Військ.-повітр. академію 
ім. М. Є. Жуковського. З 1939 
працював на авіац. з-дах. З 1947 — 
у відставці. Нагороджений 2 орде¬ 
нами Леніна, орденом Червоного 
Прапора, ін. орденами, медалями. 

ДОРОСТбЛЬСЬКА ОБОРОНА 
971 — облога в м. Доростолі (тепер 
Силистра, НРБ) 30-тисячного вій¬ 
ська великого князя київського 
Святослава Ігоровича 45-тисячним 
візантійським військом, очоленим 
імператором Іоанном І Цімісхієм; 
тривала з 23.IV до 22.VII. У чис¬ 
ленних боях загинуло 6л. 15 тис. 
руських і 6л. 20 тис. візант. вої¬ 
нів. 23.VII Святослав змушений 
був підписати мирний договір, за 
яким відмовився від придунайсь- 
ких земель. 
ДОРОФіЕВИЧ (Дорофеєвич) Гав- 
риїл (6л. 1570 — 6л. 1630) — укра¬ 
їнський культурний діяч, письмен¬ 
ник і перекладач. Навчався в Ост¬ 
розькій школі (1594). Працював 
викладачем у Львові. Після 1614, 
переїхавши до Києва, викладав 
грец. мову в Києво-Печерській 
лаврській школі, займався видав¬ 
ничою справою. Перекладав і ре¬ 
дагував грец. книги, зокрема тво¬ 
ри І. Златоуста. Відомий і оригі¬ 
нальний вірш Д., опублікований 
1614. 
Те.: [Вірші]. В кн.: Українська поезія. 
Кінець XVI — початок XVII ст. К., 
1978. 
Літ.: Коляда Г. І. Гаврило Дорофеє¬ 
вич, український літератор XVII ст. 
«Радянське літературознавство», 1958, 
№ 3. 
Д О Р О X О В Іван Семенович 
[1762—26.ІУ (8.У) 1815, Тула, по¬ 
ховано у Вереї, тепер місто Моск. 
обл.] — герой Вітчизняної війни 
1812, генерал-лейтенант. Учасник 
рос.-тур. війни 1787—91, воєн про¬ 
ти наполеонівської Франції. Від¬ 
значився в Бородінській битві 
1812. У вересні 1812 очолив пар¬ 
тизанський загін, який визволив 
Верею. Був тяжко поранений під 
Малоярославцем. 
ДбРОШ Володимир Васильович 
(27.VII 1898, містечко Тиврів, 
тепер смт Війн. обл.— 19.VI 1964, 
м. Жмеринка) — український рад. 
нар. майстер-різьбяр на дереві, 
засл. майстер нар. творчості УРСР 
(з 1960). В 1919 закінчив Кам’я- 
нець-Подільське ремісниче уч-ще. 
Перша робота — бюст Т. Шевчен¬ 
ка (1930). Твори: композиції — 
« Ленін у Жовтневі дні>, «Ленін 
серед дітей>, «Думи Леніна»; ста¬ 
туї Б. Хмельницького, У. Карма- 
люка, М. Коцюбинського, В. Ча- 
паєва, Г. Котовського, М. Щорса. 
дорошЄвич Олександр Ми¬ 
хайлович (16.1 1874, Луганськ — 
26.Х 1950, Москва) — російський 
і український рад. актор, нар. арт. 
РРФСР (з 1946), Герой Праці 
(1932). До 1901 виступав в укр. 
трупах Г. Деркача, М. Кропив- 
ницького, М. Старицького, по- 
тім в рос. антрепризах (1901—14), 
в театрах Яворської (1914—15), 
Незлобіна (1915—17) в Петербур¬ 
зі, з 1919 — в театрах Москви (з 
1938—в Центр, театрі транспорту). 
Ролі: Гросман («Король» Юшке- 
вича), Онуфрій («Гаудеамус» Анд- 
рєєва), Лисенко («Голос надр» 
Білль-Білоцерковського), Шель- 
менко («Шельменко-денщик» Квіт- 
ки-Основ’яненка). Нагороджений 
орденом «Знак Пошани». 
дорошЕвський (Оогозге^- 
зкі) Вітольд-Ян (1Л7 1899, Моск¬ 
ва — 26.1 1976, Варшава) — поль¬ 
ський мовознавець, акад. Польс. 
АН (з 1952). Закінчив Варшавсь¬ 

кий ун-т (1923), професор цього 
ун-ту (з 1929). У 1954—76 — ди¬ 
ректор Ін-ту мовознавства Польс. 
АН. Автор праць із заг. і польс. 
мовознавства: «Монографії < сло¬ 
вотвору» (т. 1—4, 1928—31), «Ос¬ 
нови граматики польської мови» 
(1952), «Студії й нариси з мово¬ 
знавства» (1962). Був відповідаль¬ 
ним редактором «Словника поль¬ 
ської мови» (т. 1—11, 1958—69). 
Те.: Рос. пере кл,- Злементьі лек- 
сикологии и семиотики. М., 1973. 

Т. Б. Лукінова. 

ДОРОШЕНКО Михайло (р. н. 
невід.— п. 1628) — гетьман реєст¬ 
рового козацького війська 1625— 
28. Належав до старшинської ко- 
зац. верхівки, яка прагнула до уго¬ 
ди з шляхет. Польщею. Під час 
Хотинської війни 1620—21 — пол¬ 
ковник реєстрових козаків і при¬ 
хильник гетьмана П. Сагайдач¬ 
ного. Брав участь у Жмайла пов¬ 
станні 1625. Після бою біля Куру- 
кового озера (під сучас. Кремен¬ 
чуком) Д., обраний гетьманом за¬ 
мість Жмайла, уклав з польс.- 
шляхет. урядом Куруківську уго¬ 
ду 1625. Весною 1626 за наказом 
польс. уряду Д. на чолі реєстро¬ 
вих козаків вирушив проти Запо¬ 
різької Січі. Загинув під час по¬ 
ходу реєстрових козаків 1628 в 
Крим. 
ДОРОШЕНКО Петро Дорофійо¬ 
вич (1627, Чигирин — 19.XI 1698, 
с. Ярополча, тепер с. Ярополець 
Волоколамського р-ну Моск. обл.) 
— гетьман Правобережної Украї¬ 
ни 1665—76. Походив з козац.- 
старшинського роду. Учасник 
нар.-визвольної війни 1648—54. 
З 1657 — полковник Прилуцького 
полку. Після смерті Б. Хмель¬ 
ницького Д. підтримував старшин- 
сько-шляхет. угруповання І. Ви- 
говського, брав участь у придушен¬ 
ні Пушкаря і Барабаша повстання 
1657—58. В 1663 призначений ге¬ 
неральним осавулом. Учасник за¬ 
гарбницьких походів польс. коро¬ 
ля Яна II Казимира на Лівобереж¬ 
ну Україну. В 1665 став полков¬ 
ником Черкаського полку. Того 
самого року частина старшини про¬ 
голосила Д. гетьманом Правобе¬ 
режної України. Порвавши з шля¬ 
хет. Польщею, вступив у союз з 
Туреччиною і Крим, ханством. Ра¬ 
зом з крим. татарами організував 
ряд грабіжницьких походів на Лі¬ 
вобережну Україну. В 1669 уклав 
угоду з тур. султаном про перехід 
України під владу Туреччини. Д. 
1676 капітулював перед війська¬ 
ми Г. Г. Ромодановського і геть¬ 
мана І. Самойловича. 
ДОРОШКЕВИЧ Олександр Кос- 
тьович [15 (27).IX 1889, м. Брон¬ 
ниці, тепер Моск. обл.— 1 .IV 1946, 
Київ] — український рад. літера¬ 
турознавець. Закінчив Київ, ун-т 
(1913). У 20—30-х рр. викладав 
укр. л-ру в вузах. З 1943 завідував 
відділом укр. дожовтневої л-ри 
в Ін-ті л-ри ім. Т. Г. Шевченка 
АН УРСР і кафедрою укр. л-ри 
в Київ, ун-ті. Автор праць про твор¬ 
чість Т. Шевченка, Марка Вовчка, 
І. Карпенка-Карого, М. Коцю¬ 
бинського, М. Драгоманова та ін. 
Написав підручник з укр. л-ри. 
Деякі праці Д. хибують на об’єк¬ 
тивістське висвітлення питань 
історії укр. літератури. 

ДОРОШКЕВИЧ 

А. О. Дородницин. 

І. В. Доронін. 
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С. Доспевський. 
Портрет С. Чомакова. 
19 ст. Національна ху¬ 
дожня галерея. Софія. 

Те.: Українська культура в двох сто¬ 
лицях Росії. К., 1945. Д. Г. Гринько. 
ДОРОШКО Іван Микитович 
[2 (15).VIII 1902, с. Заолешенки, 
тепер Суджанського р-ну Курсь¬ 
кої обл.] — український рад. уче¬ 
ний у галузі ветеринарії, доктор 
вет. наук (з 1961), професор 
(з 1967). В 1925 закінчив Харків, 
вет. ін-т. У 1936 — 61 працював в 
Українському н.-д. ін-ті експери¬ 
ментальної ветеринарії, 1961—72 
очолював лабораторію профілак¬ 
тики хвороб птиці в Українському 
н.-д. ін-ті птахівництва. Під керів¬ 
ництвом Д. добуто вакцину проти 
вірусного гепатиту каченят і роз¬ 
роблено методи профілактики 
цього захворювання. Нагородже¬ 
ний орденом Трудового Червоного 
Прапора, медалями. Держ. пре¬ 
мія УРСР. 1976. 

А. Б. Байдевлятов. 
ДОРОШКО Петро Онуфрійович 
[н. 11 (24).XII 1910, с. Тупичів, 
тепер Городнянського р-ну Черніг. 
обл.] — український рад. пись¬ 
менник. Член КПРС з 1941. Закін¬ 
чив Харків, ун-т (1933). Учасник 
Великої Вітчизн. війни. Друку¬ 
ватися почав 1928. В поетичних 
збірках довоєнного часу переважа¬ 
ють теми мирної праці рад. лю¬ 
дей, ліричні мотиви. Героїка Ве¬ 
ликої Вітчизн. війни відображена 
в збірках віршів «Сади Черво- 
нограда» (1943), «Дальні загра¬ 
ви» (1945), «Сандомирський плац¬ 
дарм» (1948). У збірках «Запо¬ 
ляр’я» (1950), «Живі джерела» 

(1961) та ін. Д. славить мир і 
дружбу народів, красу рідної при¬ 
роди. В поемі «Вілюйський в’я¬ 
зень» (1955) відтворив образ М. 
Чернишевського. Драм. поему 
«Спалах уночі» (1965) присвя¬ 
тив Т. Шевченкові. Автор рома¬ 
ну «Не повтори мою долю» (1968). 
Нагороджений орденом Вітчизня¬ 
ної війни 1-го ступеня, ін. орде¬ 
нами, медалями. 
Те.: Слід. К., 1971; Лісова гута. К., 
1974; Рос. перекл.- Думьі 
мои. М. — Л., 1963; Не повтори мою 
судьбу. М., 1972. Г. Я. Донець. 
ДОРСАЛЬНИМ (від лат. сіогзит 
— спина), дорзальний — спин¬ 
ний. В анатомії терміном « дорсаль¬ 
ний» позначають орган, його части¬ 
ну або поверхню, розміщені на спи¬ 
ні або ближче до неї чи спрямовані 
в бік спини. 
ДОРТМУНД — місто в централь¬ 
ній частині ФРН, у землі Пн. 
Рейн-Вестфалія, на р. Емшері та 
каналі Дортмунд-Емс. 634 тис. ж. 
(1975). Провідні галузі пром-сті: 
вугільна, чорна металургія, маш.- 
буд., розвинуті й електротех. та 
хім. галузі. Підприємства харч, 
(зокрема, пивоварної) пром-сті. 
Важливий трансп. вузол (осн. ван¬ 
таж — вугілля Рурського басейну). 
Ун-т, гірнича школа, Вища інже¬ 
нерна школа, Пед. академія, н.-д. 
ін-ти кам’яновугільної пром-сті 
тощо. Театр. Архіт. пам’ятки се¬ 
редньовіччя. Існує з 9 ст. 
ДОРУ — назва ріки Дуеро в ме¬ 
жах Португалії. 
ДОРУЧЕННЯ ДбГОВГр — уго- 
да, за якою одна сторона (повіре¬ 
ний) зобов’язується виконати від 
імені й за рахунок другої сторони 
(довірителя) певні юридичні дії. 
За рад. законом (в УРСР — гл. 34 
ЦивК УРСР) сторонами можуть 
бути як громадяни, так і орг-ції, 
підприємства тощо. Д. д. має широ¬ 
ке застосування у транспортно-екс¬ 
педиційній діяльності, при наданні 
юрид. допомоги населенню адвока¬ 
тами тощо. Дії, що їх виконує по¬ 
вірений і за якими прав та обов’яз¬ 
ків набуває безпосередньо довіри¬ 
тель,— це різні угоди з третіми 
особами. Винагорода повіреному 
виплачується у випадках, прямо 
передбачених договором (ст. 387 
ЦивК УРСР) або спец, правилами. 
Однак за всіх обставин довіритель 
повинен відшкодувати повіреному 
його фактичні витрати тощо. По¬ 
вірений зобов’язаний (за винятком 
деяких випадків) виконати дане 
доручення особисто і в точній від¬ 
повідності з вказівками довірите¬ 
ля, а останній — без зволікання 
прийняти все виконане повіреним 
відповідно до договору. Оскільки 
Д. д. грунтується на взаємній осо¬ 
бистій довірі сторін, то й припиня¬ 
тися він може (крім заг. підстав 
припинення зобов'язань) шляхом 
відмови від нього однієї з сторін у 
будь-який час. О. А. Пушкін. 
ДОСВІД — сукупність знань і на¬ 
вичок, набутих на основі і в процесі 
безпосередньої практичної взаємо¬ 
дії людей із зовнішнім світом; 
форма засвоєння людиною раціо¬ 
нальних здобутків минулої діяль¬ 
ності. Об'єктивним джерелом Д. 
є циклічне повторення будь-якої 
діяльності. Специфічні види ді¬ 
яльності (виробнича, пізнавальна, 
громадська, художня тощо) по¬ 

роджують відповідний Д., а вся 
сукупність життєдіяльності зба¬ 
гачує людину цілісним життєвим 
Д. Ідеалізм розглядав Д. як суто 
суб’єктивне явище, певний стан 
свідомості, не зумовлений об’єк¬ 
тивною дійсністю (Дж. Берклі, 
Д. Юм, махізм, позитивізм, праг¬ 
матизм, екзистенціалізм та ін.). 
Представники метафізичного ма¬ 
теріалізму (Д. Дідро, К.-А. Гель- 
вецій) вважали Д. результатом дії 
об’єктивного світу на свідомість 
людей, але недооцінювали активну 
роль людської діяльності, сусп.- 
істор. характер Д. Діалектичний 
матеріалізм виходить з того, що 
основою формування і розвитку 
Д. є сусп.-істор. практика. Д. ви¬ 
ражає взаємозв'язок практики й 
пізнання. Засвоєння і нагромад¬ 
ження Д.— соціальний процес, 
який відбувається на основі об’єк¬ 
тивних законів сусп. розвитку. 
Спадкоємність Д. марксизм-лені- 
нізм вважає фундаментальною 
закономірністю соціального і куль¬ 
турного прогресу. Поняття «дос¬ 
від» також вживається для позна¬ 
чення всієї суспільно-історичної 
практики; в природознавстві під 
Д. нерідко розуміють емпіричне 
знання. 

Ю. Ф. Бухалов, В. П. Іванов. 
ДОСВІТКИ — в українському до¬ 
революційному селі одна з форм 
дозвілля молоді. Див. Вечорниці. 
«ДОСВІТНІ ОГНІ » — літератур¬ 
но-художній збірник творів укра¬ 
їнських письменників. Виданий 
1906 в Києві, упорядник Б. Грін- 
ченко. Тут представлені майже 
всі укр. поети починаючи від 
І. Котляревського і до кінця 19 ст. 
Збірник відкривався віршем Ле¬ 
сі Українки «Досвітні огні» (звід¬ 
си — назва книги). В збірнику вмі¬ 
щено твори Т. Шевченка, Ю. Федь- 
ковича, І. Франка. Надрукова¬ 
но уривки з творів і оповідання 
І. Нечуя-Левицького, М. Коцю¬ 
бинського, М. Яцкова та ін., кіль¬ 
ка пісень М. Лисенка. Збірник 
знайомив читача з творами Гомера, 
Шекспіра, Гейне, Ібсена, Ади Негрі 
в укр. перекладі. 
ДОСВГтНІЙ Олесь [справж. 
прізв., ім’я та по батькові — Скри¬ 
паль Олександр Федорович; 27.X 
(8.XI) 1891, м. Вовчанськ, тепер 
Харків, обл.— 23.XII 1934] — ук¬ 
раїнський рад. письменник. Член 
Комуністичної партії з 1919. У 
1906 вступив до Петерб. ун-ту 
(виключений як учасник революц. 
руху). За революц. агітацію в 
царській армії був засуджений до 
страти, але втік за кордон. Жив 
в Америці, Китаї, Японії. В 1918 
повернувся на Україну. Друкува¬ 
тися почав 1920. Автор збір¬ 
ки оповідань про Китай «Тюн- 
гуй» (1924), романів «Американ¬ 
ці» (1925), «Хто?» (1927) — з життя 
амер. робітників, «Нас було троє» 
(1929) — про революц. підпілля 
в панській Польщі. В романі 
«Кварцит» (1932) і в оповіданнях 
відобразив рад. дійсність. Був 
членом В АПЛІТЕ. 
Те.: Вибрані твори. К., 1959; Гюлле. 
К., 1961; Нас було троє. К., 1969; 
Рос. перекл.— Кварцит.— Рас- 
сказьі. М., 1963. 
ДОСЛІД — форма пізнання об’єк¬ 
тивної дійсності. Див. Експери¬ 
мент, Спостереження. 



ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ — 
див. Операцій дослідження. 
ДОСЛІДНА СІЛЬСЬКОГОСПО¬ 
ДАРСЬКА СТАНЦІЯ — науково- 
дослідна установа по вивченню, 
розробленню і впровадженню в 
с.-г. виробництво науково обгрун¬ 
тованих систем ведення сільського 
господарства відповідно до місце¬ 
вих природно-економічних умов. 
Перші Д. с. с. засновано в 19 ст.: 
Ротемстедську в Великобританії 
і «Бехельбронн» — у Франції 
(1835); в Росії перша Д. с. с.— 
Богодухівська (1886); на Україні 
початок створенню мережі постій¬ 
но діючих дослідних полів і Д. с. с. 
покладено організацією 1884 Пол- 
тав. дослідного поля, яке 1910 бу¬ 
ло реорганізовано в Полтав. дослід¬ 
ну станцію (тепер Полтав. держ. 
с.-г. дослідна станція). В 1913 в 
Росії діяли 44 дослідні станції. 
В СРСР працюють (1979) понад 430 
Д. с. с., в т. ч. на Україні — 20 обл. 
держ. Д. с. с., 4 республіканські 
її понад 50 станцій, підпорядкова¬ 
них н.-д. ін-там. Серед Д. с. с. 
розрізняють: галузеві (з тва¬ 
ринництва, рослинництва тощо) і 
комплексні (багатогалузе¬ 
ві), якими є в основному держ. 
обласн. Д. с. с., підпорядковані 
безпосередньо респ. м-вам с. г.; 
спеціалі зовані (селек¬ 
ційні, меліоративні, машинови- 
пробні тощо), підпорядковані без¬ 
посередньо н.-д. ін-там. певним 
м-вам чи ін. відомствам (напр., 
Кримська дослідна станція Все¬ 
союзного сортонасіннєвого об’єд¬ 
нання цукрових буряків і тютю¬ 
ну М-ва с. г. СРСР, Укр. дос¬ 
лідна ст. шовківництва М-ва с. г. 
УРСР). У складі Д. с. с.— наук, 
відділи, лабораторії, дослідні г-ва. 

Л. А. Анигиин. 
ДОСЛІДНЕ ВИРОБНЙЦТВО — 
форма виробничої діяльності, 
призначенням якої є створення но¬ 
вих видів засобів і предметів пра¬ 
ці або технологічних процесів ви¬ 
готовлення продукції. Д. в. є важ¬ 
ливою ланкою зв’язку між наукою 
і виробництвом. Д. в. організують 
у системі н.-д. або дослідно-кон¬ 
структорських орг-цій і на підпри¬ 
ємствах (дослідні цехи, експери¬ 
ментальні майстерні, дослідні 
установки). В разі потреби ство¬ 
рюють окремі великі дослідні 
з-ди. Ефективною формою органі¬ 
зації наук, досліджень і впровад¬ 
ження їхніх результатів у вироби, 
є створення виробничих об’єднань 
або науково-виробничих об'єднань, 
до складу яких входять н.-д. уста¬ 
нови, проектно-конструкторські бю¬ 
ро, дослідні виробництва та ін. 
В СРСР масштаби й роль Д. в. 
рік у рік зростають, що сприяє 
прискоренню і розширенню впро¬ 
вадження в нар. г-во нових досяг¬ 
нень науки і техніки, заг. підне¬ 
сенню економічної ефективності 
соціалістичного виробництва. На 
Україні, зокрема, роботу щодо 
проведення наук, досліджень і 
впровадження їхніх результатів 
у виробництво сконцентровано в 
галузевих н.-д. ін-тах та установах 
АН УРСР. 
ДОСЛІДНЕ СУДНО — судно для 
дослідження морів і океанів. На 
Д. с. (мал.) обладнані лабораторії, 
встановлені різні прилади для 

спостерігання і обробки одержа¬ 
них даних, спец, палубні пристрої. 
До дослідних належать судна: 
експедиційні, за допомогою яких 
вивчають малодосліджені час¬ 
тини Світового океану, й універ¬ 
сальні — для грунтовних дослід¬ 
жень його; океанографічні (топо¬ 
графія дна морів і океанів, сейсмо¬ 
акустичні, метеорологічні та аеро¬ 
логічні спостереження, відбирання 
проб грунту й води) і гідрографіч¬ 
ні (вимірювання глибин і дослід- 

Дослідне судно «Космонавт Юрій Га- 
гарін». 

ження течій, знімання та опис бе¬ 
регів, обслуговування маяків). Є 
Д. с. метеорологічні, що збирають 
і передають метеорологічну ін¬ 
формацію; науково-промислові — 
для досліджень з біології та іхтіо¬ 
логії океану, вивчення нових райо¬ 
нів і об’єктів промислу, а також 
судна для пром. розвідування. 
Крім того, розрізняють Д. с. для 
акустичних, магн., фізико-океано- 
графічних досліджень прикладного 
характеру. Водотоннажність Д. с. 
0.5—7 тис. т і більше. В СРСР до 
найбільших належать Д. с. «Ака¬ 
демік Курчатов», «Академік Коро- 
льов», «Космонавт Юрій Гагарін» 
та ін. 
Літ.: Медведев Н. Ф. Суда для иссле- 
дования Мирового океана. Л., 1971. 

„ П. І. Бухальцев. 
ДОСЛІДНИМ РЕАКТОР—ядер- 
ний реактор, у якому нейтронне і 
гамма-випромінювання, що вини¬ 
кає під час ланцюгової ядерної 
реакції поділу, використовують 
для наукових досліджень. У Д. р. 
(мал.) є: канали для завантажу¬ 
вання в активну зону досліджу¬ 
ваних матеріалів і канали, що ви¬ 
водять пучки нейтронів з цієї 
зони; автономні петльові контури 
охолоджування, де випробовують 
тепловидільні елементи, тощо. 
Розрізняють Д. р.: з високим, се¬ 
реднім і низьким рівнем густини 
потоку нейтронів в активній зоні; 
стаціонарні (зі стаціонарним пе¬ 
ребігом ланцюгової реакції), пуль¬ 
суючі (з періодичними пульсація¬ 
ми ланцюгової реакції) й імпульс¬ 
ні (з самогасними імпульсами лан¬ 
цюгової реакції). Дослідними бу¬ 
вають гомогенні реактори, гете¬ 
рогенні реактори, важководні ре¬ 
актори, водо-водяні реактори, 
корпусні реактори, канальні реак¬ 
тори та ін. Перші Д. р. спорудже¬ 
но в США (Чікаго, 1942) і СРСР 
(Москва, 1946). Д. р. діють у Моск¬ 
ві, Ленінграді, Києві (з 1960), 
Тбілісі, Ташкенті, Ризі, Мінську, 
Обнінську (Калузької обл.), Том¬ 
ську, Свердловську, Алма-Аті та 
ін. Д. р. застосовують у ядерній 
фізиці, радіаційній хімії, матеріа¬ 
лознавстві, біології, медицині тощо. 

В. Б. Климентов 

ДОСОКРАТИКИ — умовна назва 
групи філософів початкового пе¬ 
ріоду давньогрецької філософії 
(7 — поч. 4 ст. до н. е.). Вжива¬ 
ється для позначення філос. шкіл, 
що виникли до Сократа. До Д. 
відносять мілетську школу, Ге- 
ракліта, елейську школу, піфа¬ 
гореїзм, Емпедокла, Анаксагора, 
Демокріта та ін. В центрі уваги Д. 
стояли проблеми будови світу 
(космосу), на відміну від Сократа, 
який у центрі філософських роз¬ 
думів поставив людину. 
ДОСПАВСЬ КИЙ Станіслав 
(справж. ім’я та прізв. Зафір Зо- 
граф; З.ХІІ 1823, Самоков — 6.1 
1878, Стамбул) — болгарський жи¬ 
вописець. На поч. 50-х рр. 19 ст. 
навчався в Моск. училищі живопи¬ 
су, скульптури й архітектури, в 
1853—56 — петерб. АМ у Ф. Бру- 
ні. Д.— один із засновників болг. 
світського портрета (автопортрет, 
1854; портрети — К. Нектарієва, 
Д. Ламбревої, обидва — 1862, та 
ін.). Брав'участь у нац.-визвольній 
боротьбі болг. народу. Помер в 
турецькій в’язниці. 
ДОСТАТНЬОЇ ПІДСТАВИ ЗА- 
КбИ — один з основних законів 
традиційної формальної логіки, 
згідно з яким будь-яка думка може 
бути визнана істинною лише тоді, 
коли для її обгрунтування наяв¬ 
на достатня підстава. Достатніми 
підставами вважаються доведені 
положення науки (напр., аксіоми), 
конкретні факти досвіду і практи¬ 
ки. Д. п. з. є відображенням заг. 
причинно-наслі дкових взаємозв ’я з- 
ків матеріального світу. Він вима¬ 
гає, щоб думки були обгрунтовані, 
доведені й взаємопов’язані, усу¬ 
ваючи тим самим довільність наук, 
висновків і прийняття положень 
«на віру>. Д. п. з. уперше сформу¬ 
лював Г.-В. Лейбніц, проте вико¬ 
ристовували його ще в логічних си¬ 
стемах античності. Заперечування 
й недотримування Д. п. з. є одною 
з характерних особливостей со¬ 
фістичного мислення (див. Софі¬ 
стика). В. І. Мандрика. 
ДОСТОЄВСЬКИЙ Федір Ми¬ 
хайлович [ЗО.Х (11.XI) 1821. Моск¬ 
ва — 28.1 (9.II) 1881, Петербург] — 
рос. письменник. Закінчив петерб. 
Головне інженерне училище (1843). 
Літ. діяльність почав 1844. Пер¬ 
ший роман — «Бідні люди» (1846), 
в якому виступив на захист 
«маленької» скривдженої людини. 
Громадян, звучання сповнені по¬ 
вісті «Двійник» (1846), «Білі но¬ 
чі» (1848), «Неточка Незванова» 
(1849). В ці роки Д. перебував під 
впливом М. Гоголя й В. Бєлінсь¬ 
кого, що визначило його критичне 
ставлення до кріпосницької систе¬ 
ми й гуманістичну спрямованість 
творчості. З 1847 Д. як учасник 
революц. гуртка М. Петрашевсь- 
кого захоплювався ідеями утопіч¬ 
ного соціалізму. За участь у цьому 
гуртку його заарештували й 1849 
засудили до страти, яку було за¬ 
мінено 4-річною каторгою. В 1850— 
54 перебував в Омській каторжній 
тюрмі, 1854—59 — на дисциплі¬ 
нарній військовій службі в Семи¬ 
палатинську. З 1859 жив у Петер¬ 
бурзі. З цього часу на його твор¬ 
чості позначається духовна криза, 
пережита в ув’язненні : він утра¬ 
тив віру в можливість змінити іс- 
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Ф. М. Достоєвський. 
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ДОТАЦІЯ 

Дотична площина до 
гладкої поверхні. 

Дотична пряма до глад¬ 
кої кривої. 

нуючий політ, лад революц. шля¬ 
хом. В реалістичних творах < Се¬ 
ло Степанчиково і його жителі» 
(1859), «Зневажені і скривджені» 
(1861), «Записки з Мертвого дому» 
(1861—62) Д. розкрив соціальні 
контрасти дореформеного часу — 
страшні картини злиднів і страж¬ 
дань народу, приниження людини. 
Проте письменник не міг вказати 
на дійсні засоби подолання цих 
породжень експлуататорського сус¬ 
пільства, приписував рос. народо¬ 
ві світогляд релігійної покори то¬ 
що. В публіцистичних нарисах 
< Зимові нотатки про літні вражен¬ 
ня» (1863) й повісті «Записки з під¬ 
пілля» (1864) Д. хоч і викривав 
з позицій письменника-гуманіста 
бурж. індивідуалізм, але водночас 
писав, що людина неспроможна 
змінити світ. 
В романах «Злочин і кара» (1866), 
«Ідіот» (1868) Д. картав існуючий 
лад і теорії бурж. суспільства. 
Разом з тим він у цих творах не 
зміг подолати суперечностей між 
ідеями покори й протестом. 
В романі «Біси» (1871—72) особ¬ 
ливо виявилося вороже ставлення 
Д. до революції. Роман «Підліток» 
(1875) — про моральний розпад 
дворянсько-буржуазного суспіль¬ 
ства. Синтезом соціальних, філос. 
і естетичних поглядів Д. був ос¬ 
танній роман «Брати Карамазови» 
(1879—80), в якому він змалював 
широку картину рос. дійсності. 
Революц. демократи — В. Бєлін¬ 
ський, М. Добролюбов, І. Франко 
(його статті «Щирість тону і 
щирість переконань», «Темне цар¬ 
ство», «Гліб Успенський»), гово¬ 
рячи про зв’язок Д. з кращими тра¬ 
диціями реалістич. л-ри, підкрес¬ 
лювали водночас суперечливий, 
двоїстий характер світогляду пись¬ 
менника. Саме цей бік твор¬ 
чості Д. намагаються використати 
бурж. літературознавці й філосо¬ 
фи. Марксистська критика, ви¬ 
знаючи худож. талант Д., вказува¬ 
ла на реакційні сторони його по¬ 
глядів. 
За рад. часу в театрах країни 
ідуть інсценізації майже всіх осн. 
романів Д.; ряд його творів екра¬ 
нізовано, в т. ч. «Ідіот», «Брати 
Карамазови». 
В Москві відкрито (1928) літ.-ме¬ 
моріальний музей Д.; споруджено 
пам’ятник письменникові. 
Те.: ГІолное собрание сочинений, т. 
1—17. Л., 1972—76; Укр. перекл. 
— Зневажені і скривджені. К., 1956; 
Злочин і кара. К., 1958; Брати Кара¬ 
мазови. К., 1965; Записки з Мертвого 
дому. К., 1971. 
Літ.: Достоевский. Материальї и ис- 
следования, т. 1—3. Л., 1974—78; 
Достоевский — художник и мисли¬ 
тель. М., 1972; Художній світ Досто- 
євського. К., 1973; Акопджанова 
В. В. [та ін.]. Ф. М. Достоевский. 
Библиография. М.. 1968. 

В. О. Капу стін. 
ДОТАЦІЯ (від лат. боїо — наді¬ 
ляю) — особливий вид асигнувань 
з бюджету державного. В СРСР Д. 
виділяють для збалансування до¬ 
ходів і видатків респ. і місц. бюд¬ 
жетів і покриття планових збитків 
держ. підприємств і госп. орг-цій. 
У капіталістичних країнах Д. ши¬ 
роко надається монополіям гол. 
чин. на воєнне вироби, і є одним із 
засобів додаткового збагачення 
олігархії фінансової. 

ДОТЕП — влучний, стислий вис- 
слів, часом жартівливий або до¬ 
шкульний. Д.— невід’ємний еле¬ 
мент анекдота, часто — прислів*я, 
казки. 
дбтику Органи — спеціалізо- 
вані утвори з рецепторами, що 
забезпечують дотику чуття, тобто 
сприймають тиск, температуру, 
біль тощо. Розташовані в зови, 
покривах тіла, м’язах, суглобах, 
деяких слизових оболонках люди¬ 
ни і тварин. Окремі дотикові 
клітини диференціюються в киш¬ 
ковопорожнинних. У червів є вже 
багатоклітинні Д. о. У вищеорга- 
нізованих безхребетних тварин 
(деяких червів, комах тощо) з’яв¬ 
ляються дотикові щупальця, гор¬ 
бочки, які мають зв’язок з нерво¬ 
вою системою. Серед хребетних 
найскладніші Д. о. у ссавців (зо¬ 
крема, в людини), у яких вони 
являють собою вільні нервові за¬ 
кінчення й спец. ТІЛЬЦЯ, ЩО в них 
розгалужуються закінчення чутли¬ 
вих нервів. У більшості ссавців 
(крім людини) Д. о. є вібриси. 
Кількість Д. о. у різних частинах 
тіла неоднакова. У людини їх 
найбільше на кінчиках пальців 
рук і слизових оболонках губ і 
язика. 
ДбТЙКУ ЧУТТЯ — сприймання 
тваринами і людиною за допомо¬ 
гою дотику органів деяких влас¬ 
тивостей навколишнього середови¬ 
ща (температури, тиску тощо). 
Зачатки Д. ч. є вже у примітивних 
безхребетних тварин. З розвитком 
нервової системи (зокрема, вели¬ 
ких півкуль головного мозку) Д. ч. 
удосконалюється. У вищих тварин 
і людини збудження, що виникають 
при подразненні рецепторів (тер- 
морецепторів, механорецепторів, 
больових), надходять до кори ве¬ 
ликих півкуль головного мозку, 
де відбуваються аналіз і синтез їх, 
в результаті чого складається уяв¬ 
лення про предмети навколиш¬ 
нього середовища. Іноді Д. ч. 
певною мірою замінює ін. чуття 
(зір, слух) в разі ушкодження їх 
(напр., користуючись Д. ч., сліпі 
здатні читати, виконувати різні 
роботи, орієнтуватися в просторі 
тощо). 
ДОТЙЧНА ПЛОЩИНА — пло¬ 
щина, яка проходить через точку 
М0 поверхні 5 і характеризується 
тим, що віддаль Н від змінної 
точки М поверхні 5 до цієї площи¬ 
ни є нескінченно малою вели¬ 
чиною порівняно з віддаллю ММ0 
(мал.), як би не збігалась по по¬ 
верхні точка М до М0. Точка, в 
якій поверхня має Д. п., наз. 
гладкою. В такій точці до¬ 
тична пряма до довільної гладкої 
кривої на поверхні лежить у Д. п. 
Якщо і (х, у, г) = 0 — рівняння 
гладкої поверхні, то рівняння її 
Д. п. в точці Мо (х0, у0, гп) має 
вигляд 

ді 
(х ~ Хп) ~дх(Х(»* ^о. 2")+(у — V») х 

х (*о. У о, г0) + (2 — 2о) X 

ді 
X (хп, у0, г0) = 0. 

В околг гладкої точки поверхню 
можна наближено вважати плос¬ 
кою. А. Г. Медяник. 

ДОТЙЧНА ПРЯМА до кривої 
в точці М — пряма я у з якою збі¬ 
гається січна ММ\ коли точка М', 
залишаючись на кривій, довільно 
прямує до М (мал.). Д. п. не існує, 
якщо січна ММ' не має певного 
граничного положення. Неперерв¬ 
на крива може не мати Д. п. як 
в окремих (див. Особливі точки), 
так і в усіх своїх точках. Пряма 
Я .є Д. п. тоді й тільки тоді, коли 
віддаль між М' і я є нескінченно 
малою величиною порівняно з від¬ 
даллю між М' і М, якщо М' по 
кривій збігається до М. Д. п. вка¬ 
зує напрям кривої в точці дотику 
М. Крива, що має певний напрям 
у кожній точці, наз. гладкою. 
Якщо функція у = { (х) задає 
в прямокутній системі координат 
ХОУ гладку криву, то рівняння 
її Д. п., не паралельної осі О У, 
в точці з абсцисою х0 має вигляд 

У — І (*о) = І' (*о) (х—х0). 

Ця Д. п. утворює з додатним на¬ 
прямом осі ОХ кут, тангенс якого 
дорівнює і0 (*0). А. Г. Медяник. 
ДОТТО (Датт) Майкл Модхушу- 
дон (25.1 1824, с. Шагорданрі, ок¬ 
руг Джессура, Бенгалія — 29.VI 
1873) — індійський письменник. 
Писав бенгальською мовою (ранні 
твори — кінець 40-х рр.— анг¬ 
лійською). Основоположник нової 
бенгальської поезії та драми. Був 
виразником прогресивних ідей. 
Автор п’єс «І це називається циві¬ 
лізацією?!» (1859), «Принцеса 
Крішна» (1860), героїчної поеми 
«Вбивство Мегхнада» (1861), со¬ 
нетів тощо. 
ДОФІН* — історична область на 
Пд. Сх. Франції. Склалася в 
11 ст. навколо графства В’єннуа, 
графи якого присвоїли собі титул 
феод, володарів — дофінів (звід¬ 
си назва їхніх володінь). У 1349 
Д. купив Карл Валуа (майбутній 
франц. король Карл V). Проте Д. 
не було приєднано до королівсько¬ 
го домену, а стало зем. наділом 
спадкоємців престолу (з цього 
часу їх почали називати дофіна¬ 
ми). Під час релігійних воєн Д. 
було ареною боротьби гугенотів 
і католиків. До поч. 17 ст. Д. збері¬ 
гала свої привілеї. З 1790 тер. Д. 
входить до складу департаментів 
ІзеР, Дром, Верхні Альпи. 
ДОХА — столиця держави Ката¬ 
ру, розташована на Сх. п-ова Ка¬ 
тар. Порт на узбережжі Перської 
зат., аеропорт міжнар. значення. 
Бл. 145 тис. ж. (1976). Торг, центр. 
Металообр. пром-сть, поблизу 
Д.— цем. з-д. Дві ТЕС. Рибальст¬ 
во добування перлів. 
ДОХНА — річка у Війн. обл. 
УРСР, права притока Південного 
Бугу. Довж. 68 км, площа бас. 
1280 км2. Тече Подільською висо¬ 
чиною. Використовують для водо¬ 
постачання, зрошування й рибо¬ 
розведення. На Д.—м. Бершадь. 
ДОХОДИ ДЕРЖАВНІ — див. 
Бюджет державний 
ДОХОДИ КОЛГОСПІВ — кошти 
й матеріальні засоби, одержувані 
в результаті господарської й фі¬ 
нансової діяльності колгоспів. Д. 
к. виступають у грош. і натураль¬ 
ній формах. Розрізняють кілька 
видів Д.к.: грошові надходження, 
валовий і чистий доход. Г р о ш о - 
вий Д. к.— сума коштів, одер- 
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жувана колгоспом після реаліза¬ 
ції продукції, за виконані робо¬ 
ти й надані послуги на стороні, а 
також у вигляді страхових відра¬ 
хувань, процентів по вкладах. 
Колгоспи використовують кошти 
для внесення платежів д-ві, на 
оплату праці колгоспників, для 
покриття ін. виробничих витрат, 
на утворення й поповнення гро¬ 
мад. фондів тощо. Валовий 
Д. к.— частина вартості виробле¬ 
ної валової продукції, крім вар¬ 
тості матеріальних витрат, тобто 
заново створена вартість. За раху¬ 
нок валового доходу колгоспи 
створюють фонд оплати праці 
колгоспників, включаючи гаран¬ 
товану оплату праці, відрахову¬ 
ють кошти до централізованих 
союзних фондів соціального за¬ 
безпечення й соціального страху¬ 
вання. Чистий Д. к.— части¬ 
на заново створеної вартості (ва¬ 
лового доходу), що залишається 
після вирахування з неї затрат 
на оплату праці й відрахувань до 
централізованих союзних фондів 
соціального забезпечення й соці¬ 
ального страхування. Створюється 
чистий доход додатковою працею 
колгоспників у сфері матеріаль¬ 
ного вироби. В натуральній формі 
чистого Д. к. виступає та частина 
виробленого в поточному році го¬ 
тового продукту, що йде на збіль¬ 
шення осн. засобів вироби, (ось. 
стадо, багаторічні насадження та 
ін.), оборотних засобів (насінний, 
фуражний фонди та ін.), незавер¬ 
шеного вироби, (посіви озимих, 
багаторічних трав та ін.), різ¬ 
них страхових фондів тощо. Дру¬ 
га частина чистого Д. к., одержу¬ 
вана від продажу товарної продук¬ 
ції, виступає в грош. виразі й 
набуває форми прибутку. Третя 
частина чистого доходу через ме¬ 
ханізм закупівельних цін вилу¬ 
чається до централізованого фон¬ 
ду чистого доходу д-ви. Чистий 
Д. к. використовують на сплату 
податків і внесення грош. плате¬ 
жів д-ві, збільшення осн. і оборот¬ 
них фондів колгоспів, створення 
внутріколг. та міжколг. фондів 
і на матеріальне заохочення кол¬ 
госпників. м. Й. Хорунжий. 

ДОХОДИ СОЦІАЛІСТИЧНИХ 
ВИРОБНИЧИХ ОБ’ЄДНАНЬ І 
ПІДПРИЄМСТВ — кошти, що їх 
одержують соціалістичні виробни¬ 
чі об’єднання і підприємства в ре¬ 
зультаті виробничо-господарської 
діяльності. Осн. джерелом Д. с. 
в. о. і п. є валова виручка від 
реалізації сукупної продукції 
(продукція, роботи, послуги) осн. 
діяльності за встановленими ці¬ 
нами, розцінками й тарифами. 
Виробничі об’єднання і підприєм¬ 
ства одержують доходи і від різних 
допоміжних і підсобних г-в та від 
реалізації робіт і послуг невироб¬ 
ничого характеру (від підсобного 
с. г., заготівельних орг-цій, транс¬ 
портних і житл.-комунальних г-в 
тощо). Різниця між валовою ви¬ 
ручкою від реалізації продук¬ 
ції, робіт і послуг та їхньою пов- 
ною собівартістю становить грошо¬ 
ві нагромадження — чистий доход, 
який набуває таких осн. форм: 
чистий доход підприємства (при¬ 
буток) і чистий централізований 
доход д-ви у вигляді податку з 

обороту, відрахування на соціаль¬ 
не страхування. Прибутки під¬ 
приємств частково відраховують 
до бюджетів (див. Платежі від 
прибутку. Плата за фонди), а 
частково — спрямовують на сплату 
процентів банкам за користуван¬ 
ня кредитом, на створення фондів 
стимулювання та ін. потреби під¬ 
приємств, передбачені їхніми фін. 
планами. Решту прибутків підпри¬ 
ємств, що залишається після за¬ 
значеного розподілу, вносять до 
держ. бюджету як відрахування 
вільного лишку прибутку. Обсяг 
усіх доходів і розподіл їх за при¬ 
значенням визначають у балансі до¬ 
ходів і видатків підприємств і 
виробничих об'єднань (фінанс. 
планах). 
доцЄнко Надія Петрівна [н. 
27.XII 1913 (9.1 1914), с. Широке, 
тепер смт Широківського р-ну 
Дніпроп. обл.] — українська рад. 
актриса, нар. арт. СРСР (з 1972). 
Член КПРС з 1953. В 1936 закін¬ 
чила Київ, театр, ін-т, відтоді — 
артистка укр. драм, театру ім. 
Заньковецької (з 1944 — у Львові). 

Н. П. Доценко в ролях Тетяни («Сує¬ 
та» Карпенка-Карого) та Барби («Вій. 
вітерець!» Райніса) 

Ролі: Мавка (<Лісова пісня» Лесі 
Українки), Ганна («Украдене щас¬ 
тя» Франка), Софія, Тетяна («Без¬ 
таланна», «Суєта» Карпенка-Ка- 
рого), Катерина («В степах Укра¬ 
їни» Корнійчука), Зоя Космоде- 
м’янська («Казка про правду» 
Алігер), Люсі («Поступися місцем» 
Дельмара) та ін. Нагороджена ор¬ 
денами Трудового Червоного Пра¬ 
пора, «Знак Пошани», медалями. 
Держ. премія УРСР ім. Т. Г. Шев¬ 
ченка, 1978. 
ДОЦЄНТ [від лат. сіосепз (босеп- 
1І5) — той, хто навчає] — вчене 
звання для викладачів вищих 
навч. закладів. В СРСР звання 
й посаду Д. запроваджено 1925. 
Присвоює Вища атестаційна ко¬ 
місія при Раді Міністрів СРСР осо¬ 
бам, які мають, як правило, вче¬ 
ний ступінь кандидата наук, друк, 
наукові праці або винаходи, обра¬ 
ні на посаду Д. за конкурсом і 
працюють на цій посаді не менше 
року. Звання Д. є у вузах Болга¬ 
рії, Чехословаччини, Австрії та 
ін. країн; присвоюється, як пра¬ 
вило, особам, які мають вчений 
ступінь магістра. 
ДОЦЕНТРОВА СЙЛА — сила, 
що зумовлює рух тіла по криволі¬ 
нійній траєкторії, прикладена до 
рухомого тіла і напрямлена до 
центра кривини траєкторії. Д. с. 
чисельно дорівнює Р = тс2/В, 
де т — маса, V — швидкість ру¬ 
ху, В. — радіус кривини траєкто¬ 
рії тіла. 

ДОЦЕНТРОВІ НЕРВОВІ ВО¬ 
ЛОКНА, аферентні нервові во¬ 
локна, чутливі нервові волокна — 
нервові волокна, по яких збуджен¬ 
ня від рецепторів передається до 
центральної нервової системи. 
ДОЦГл ЬН ЇСТЬ — 1) У прямому й 
вузькому розумінні — те, що від¬ 
повідає свідомо поставленим цілям. 
У такому значенні Д. виступає заг. 
характеристикою специфічно люд¬ 
ської діяльності, де в об’єктив¬ 
ний причинно-наслідковий зв’язок 
включається свідома мета, яка 
визначає напрям і зміст процесу 
(див. Цілепокладання). Будучи 
завжди доцільними в цьому розу¬ 
мінні, дії людей можуть бути 
недоцільними з погляду потреб про¬ 
гресивного розвитку суспільства 
й кінцевих суспільно-значимих 
цілей. 2) У широкому й певним 
чином умовному значенні — об’єк¬ 
тивна характеристика систем, що 
досягають наперед заданого (бай¬ 
дуже, яким чином) результату. 
Кібернетика тлумачить Д. як 
збереження чи досягнення заданих 
параметрів системи за допомогою 
зворотного зв'язку, де інформація 
про розбіжність між заданим і 
фактичним станом стає причиною 
змін, що ведуть до потрібного ре¬ 
зультату. Діалектичний матеріа¬ 
лізм у тлумаченні Д. знімає одно¬ 
бічність телеології й механістич¬ 
ного детермінізму й тлумачить Д. 
як одну з форм виявлення загаль¬ 
ного взаємозв'язку й взаємозумов¬ 
леності явищ, окремий випадок 
причинності, який існує поряд із 
своєю протилежністю — недоціль¬ 
ністю. О. /. Яценко. 
ДОЦГЛ ЬН ЇСТЬ органічна — від¬ 
носна пристосованість будови і 
функцій організму до умов існу¬ 
вання. Виявляється на всіх рівнях 
організації біол. систем. Основи 
наук, розуміння виникнення Д. о. 
заклав Ч. Дарвін, який своїми 
працями відкинув телеологічні 
уявлення про одвічно абсолютний 
характер Д. о. і створення її не¬ 
матеріальним духовним началом. 
Д. о. виникає в процесі еволюції 
під дією добору природного й 
виявляється в цілісності організму, 
в корисній для нього взаємодії 
його частин і в пристосованості 
організму до умов існування 
(напр., форма тіла, будова та 
функції окремих органів у риб 
пристосовані до життя в водному 
середовищі, а у птахів — до польо¬ 
ту; будова, забарвлення й запах 
квітки пристосовані до особливос¬ 
тей комах, що беруть участь у їх 
запиленні, тощо). Д. о. має не аб¬ 
солютний характер, а є тимчасо¬ 
вою, минучою, відносною. В разі 
зміни умов існування організмів 
Д. о. втрачає своє конкретне зна¬ 
чення. 
Літ.: Шмальгаузен И. И. Проблеми 
дарвинизма. Л.. 1969. Б. Г. Новиков. 

ДОШКГлЬНА ПЕДАГОГІКА — 
галузь педагогіки, що вивчає зако¬ 
номірності виховання дітей до¬ 
шкільного віку. Виділилася з заг. 
педагогіки в 2-й пол. 19 ст. Багато 
зробили для її розвитку Я.-А. Ко- 
менський, Ж.-Ж. Руссо, Й.-Г. Пес- 
талоцці, Ф. Фребель, англ. 
соціаліст-утопіст Р. Оуен, який 
заснував перший громад, дошкіль¬ 
ний заклад для дітей робітників. 

ДОШКІЛЬНА 
ПЕДАГОГІКА 
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Дошкільні заклади. 

1. Заняття підготовчої 
групи в дитячому садк\ 
№ 115 міста Києва. 1978 

2. В дитячому комбі¬ 
наті «Казка» в місті 
Гірник Донецької облас¬ 
ті. 1975. 

3. В ігровій кімнаті 
дитячих ясел-садка се¬ 
ла Стецева Снятинсько- 
го району Івано-Фран¬ 
ківської області. 1977. 

4. У дитячому комбі¬ 
наті «Світлячок» колг 
госпу імені С. М. Кі¬ 
рова Вознесенського ра¬ 
йону Миколаївської об¬ 
ласті. 1977. 

У Росії великий вплив на розви¬ 
ток Д. п. у другій пол. 19 ст. спра¬ 
вили К. Д. Ушинський і П. Ф. 
Лесгафт. У бурж. Д. п. кінця 
19 — поч. 20 ст. набули поширен¬ 
ня ідеалістичні, біологізаторські, 
прагматичні та ін. теорії. Рад. 
Д. п. розглядає дошкільне вихо¬ 
вання як першу ланку комуністич¬ 
ного виховання молодого поколін¬ 
ня. Велику роль у становленні рад. 
Д. п. відіграли Н. К. Крупська, 
А. С. Макаренко. Гол. завдання 
рад. Д. п. — розробка принципів, 
змісту й методів комуністичного 
виховання дітей дошкільного ві¬ 
ку. Д. п. тісно пов’язана з багать¬ 
ма науками: анатомією, фізіоло¬ 
гією, гігієною, дит. і пед. психо¬ 
логією та ін. Методи дослідження, 
які застосовує Д. п.,—спостережен¬ 
ня, бесіда, пед. експеримент, ана¬ 
ліз дитячих робіт тощо. 
Рад. Д. п. розробила нову систему 
сенсорного виховання, систему 
дидактики дит. садка. Вивчаються 
можливості найповнішого розумо¬ 
вого розвитку дітей, проблеми 
морального, трудового, естетич¬ 
ного й фіз. виховання в сім’ї та 
в дошкільних закладах, створю¬ 
ються дидактичні ігри для дошкіль¬ 
ників. Велике значення для подаль¬ 
шого розвитку Д. п. мала постанова 
ІІК КПРС і Ради Міністрів СРСР 
«Про заходи по дальшому розвит¬ 
ку дитячих дошкільних закладів, 
поліпшення виховання й медич¬ 
ного обслуговування дітей дошкіль¬ 
ного віку» (1959). Наук, проблеми 
Д. п. розробляють у Н.-д. ін-ті 
дошкільного виховання АПН 
СРСР, на Україні — у відділі 
дошкільної педагогіки Н.-д. ін-ту 
педагогіки УРСР та ін. Виходять 
журнали «Дошкольное воспита- 
ние» (РРФСР), <Дошкільне ви¬ 
ховання» (УРСР) та ін. Д. п. ви¬ 
кладається на дошкільних ф-тах 
пед. ін-тів і в пед. училищах, що 
готують працівників дошкільних 
закладів. 

Літ.: Крупская Н. К. О дошкольном 
воспитании. М., 1959; Макаренко 
А. С. Лекції про виховання дітей. К., 
1948; Дошкольная педагогика. М., 
1962; Моральне виховання дітей до¬ 
шкільного віку. К., 1976: Завтра в 

школу. К., 1977; Запорожец А. В 
Развитие советской дошкольной педа- 
гогики за 60 лет. «Советская педаго¬ 
гика», 1977, № 11. 

ФМ. В. Вовчик-Блакитна. 
«дошкГльне ВИХОВАННЯ»— 
щомісячний методичний журнал 
Міністерства освіти УРСР. З 1931 
по 1941 виходив під назвою «За 
комуністичне виховання дошкіль¬ 
ника». У 1941—51 не видавався. 
З 1951 має назву «Д. в.». Висвітлює 
питання теорії й методики вихован¬ 
ня дітей дошкільного віку, попу¬ 
ляризує передовий досвід роботи 
дошкільних закладів, дає поради 
батькам у вихованні дітей. 

„ „ Т. С. Журбицька. 
ДОШКІЛЬНИМ ВІК —у широ- 
кому значенні — вік дитини від 
народження до вступу в школу; 
в психології — період дитинства 
від 3 до 7 років. Це один з найваж¬ 
ливіших етапів у формуванні 
людської особистості. Відзнача¬ 
ється високою здатністю до нав¬ 
чання. Д. в. властиві складні фор¬ 
ми сприймання простору і часу, 
наочно-образне мислення, твор¬ 
ча уява, безпосереднє емоційне 
ставлення до навколишніх людей. 
Провідною діяльністю в Д. в. 
є гра (див. Ігри дитячі). В ній 
реалізується прагнення до учас¬ 
ті дошкільника в житті дорослих 
і потреба в спілкуванні з ровесни¬ 
ками. Завдяки відображенню у грі 
людських відносин діти опано¬ 
вують мотиви діяльності людей, 
моральні норми поведінки. Нав¬ 
чання здійснюється у формі ігор, 
безпосередніх спостережень і пред¬ 
метних занять шляхом організа¬ 
ції дорослими практичних і мис- 
лительних дій дітей. Трудова ді¬ 
яльність спершу переплітається з 
грою, поступово діти переходять 
до виконання систематичних не¬ 
складних обов’язків. Виховання в 
колективі сприяє засвоєнню діть¬ 
ми простих соціальних мотивів. 
У Д. в. формується фізична й 
психологічна готовність до нав¬ 
чання в школі. Див також До¬ 
шкільна педагогіка. 
Літ.: Котирло В. К. Гра, навчання і а 
праця в житті дошкільника. К., 1968; 
Мухина В. С. Психология дошколь- 
ника М., 1975. В. К. Котирло. 

ДОШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ - за- 
клади для суспільного виховання 
дітей раннього й дошкільного віку. 
Перші Д. з. відкрито наприкінці 
18 — на поч. 19 ст. в Англії, Фран¬ 
ції, Німеччині. В Росії Д. з. з’яви¬ 
лися в 70—80-х рр. 19 ст. На Ук¬ 
раїні перший Д. з. відкрито 1872. 
Напередодні Великої Жовтн. со- 
ціалістич. революції в Росії існу¬ 
вало лише 288 здебільшого при¬ 
ватних Д. з., з них на Украї¬ 
ні — 47. 
В СРСР Д. з.— невід’ємна скла¬ 
дова частина системи народної 
освіти, важлива ланка комуніс¬ 
тичного виховання дітей. Д. з. 
перебувають у віданні органів охо¬ 
рони здоров’я, нар. освіти, пром. 
підприємств, держ. установ, рад¬ 
госпів і колгоспів. Науково об¬ 
грунтований режим, правильне 
харчування і мед. нагляд, органі¬ 
зація дитячої діяльності — ігор, 
посильної праці й занять у Д. з. 
забезпечують належний фіз. і ро¬ 
зумовий розвиток дитини, сприя¬ 
ють формуванню в неї потрібних 
моральних рис, виробленню пер¬ 
ших трудових навичок і елементів 
естетичного смаку. Характерною 
особливістю Д. з. є їхня масовість 
і загальнодоступність. Виховна 
робота в них здійснюється за єди¬ 
ними держ. програмами, складе¬ 
ними на наук, основі рад. до¬ 
шкільної педагогіки, психології, 
фізіології й гігієни. Виховання і 
навчання в Д. з. проводиться рід¬ 
ною мовою дітей. 
В СРСР до системи Д. з. входять: 
ясла (для дітей з 2—3-місячного 
віку до 3-х років), ясла-садки 
(об’єднані Д. з. для дітей від 2-х 
місяців до 7 років) і дитячі садки 
(для дітей 3—7 років). Крім того, 
діють сезонні дитячі ясла й садки, 
літні дитячі майданчики. Д. з. 
бувають з 9-, 10—, 12-годинним і 
цілодобовим режимом роботи. 
На кінець 1977 в Д. з. республіки 
виховувалось 2224,2 тис. дітей, у 
т. ч. в яслах 113,1 тис. дітей, в 
дитячих садках і яслах-садках 
2111,1 тис. дітей. Літніми сезонни¬ 
ми Д. з. було охоплено 338 тис. ді¬ 
тей дошкільного віку. В Д. з. пра¬ 
цюють спеціально підготовлені пе¬ 
дагоги з вищою й серед, пед. осві¬ 
тою. Методичну допомогу їм на¬ 
дає зокрема журн. «Дошкільне 
виховання», різноманітна методич¬ 
на л-ра, пед. посібники тощо. Для 
дітей дошкільного віку на Україні 
видається журн. <Малятко». Ши¬ 
роко використовується в роботі 
з дітьми радіо й телебачення. 
Програма КПРС, постанови пар¬ 
тії й уряду намітили завдання 
дальшого розвитку мережі Д. з. 
з тим, щоб повністю забезпечити 
потреби трудящих у сусп. вихован¬ 
ні дітей дошкільного віку; поста¬ 
вили вимогу підвищити якість 
навч. і виховної роботи в цих за¬ 
кладах. Вдосконалюються програ¬ 
ми виховної роботи в Д. з., органі¬ 
зуються Д. з. нового типу (дошкіль¬ 
ні групи іши школах-інтернатах 
тощо), особлива увага приділяєть¬ 
ся будівництву й організації Д. з. 
у сільс. місцевості. 
Літ.: Справочник по дошкольному 
воспитанию. М., 1972; Воспитание и 
обучение в детском саду. М., 1976; 
Керівництво дошкільним закладом. 



463 
К., 1977; Котьірло Б. К., Титарен- 
ко Т. М. Роль дошкольного воспита- 
ния в формировании личности. К., 
1977. Л. А. Греков. 
ДОЩ — опади атмосферні у ви¬ 
гляді крапель води діаметром від 
0,5 до 7 мм. Опади з краплин мен¬ 
шого діаметра наз. мрякою. Д. 
випадає гол. чин. з шарувато-до¬ 
щових хмар внаслідок танення кри¬ 
сталів льоду й коагуляції (зливан¬ 
ня) дрібних краплин води. Різні 
домішки (азот, аміак, пісок, пи¬ 
лок рослин, мікроорганізми тощо) 
іноді забарвлюють дощові крапли¬ 
ни в певний колір—<криваві», 
«молочні» Д. За інтенсивністю ви¬ 
падання розрізняють обложні Д. 
1 зливи. Дощовий режим певної 
території має велике значення для 
с.-г. виробництва, 
дощовикй — народна назва 
кількох родів грибів з групи гасте¬ 
роміцетів. Те саме, що й пор¬ 
хавки. 
ДОЩОВЙЦЯ (НаетаСороСа, си¬ 
нонім СЬгузогопа) — рід комах 
родини гедзевих. Крила з сітчас¬ 
тим мармуровим малюнком. Тіло 
вузьке, довж. 6—13 мм. Об’єднує 
понад 390 видів, пошир, переважно 
в Африці й Пд. Азії, а також в 
Європі й Америці. Немає Д. в 
Австралії. В СРСР — 17 видів, з 
них на Україні — 8, зокрема найві- 
доміша Д. звичайна (Н. ріиуіаііз). 
Самки Д.— кровососи, нападають 
на людину та ін. ссавців, особливо 
активні перед дощем. Деякі Д.— 
переносники збудників сибірки, 
туляремії, трипаносомозу великої 
рогатої худоби та ін. хвороб. 

Г. В. Бошко. 

ДОЩОВІ ЧЕРВИ, земляні чер¬ 
ви, дощовики — група безхребет¬ 
них тварин класу малощетинко¬ 
вих червів. Відомо 6л. 1500 видів, 
більшість з яких поширена в тро¬ 
піках; в СРСР 6л. 100 видів, з них 
в УРСР — понад 32. Довж. тіла 
видів, поширених в СРСР ,— 8— 
15 см, у деяких тропічних — до 
2 м. Живуть Д. ч. в грунті, де про¬ 
ривають довгі ходи, проникаючи 
на глибину понад 60—80 см, а дея¬ 
кі види — і до 8 м. Не витримують 
сонячного світла. На поверхню 
виходять вночі; вдень — тільки 
після великого дощу, коли в грун¬ 
ті не вистачає кисню. Живляться 
рослинними рештками. Д. ч. про¬ 
пускають через кишечник велику 
кількість грунту і виносять його 
на поверхню землі у вигляді ха¬ 
рактерних купок. Прориваючи хо¬ 
ди в грунті, Д. ч. прокладають 
шлях корінню рослин, сприяють 
аерації й зволоженню грунту, а 
в зв’язку з цим — і процесам ні¬ 
трифікації в ньому. Прискорюючи 
розклад рослинних решток, Д. ч. 
сприяють утворенню гумусу. Дея¬ 
кі Д. ч. можуть бути проміжними 
хазяями легеневих нематод свиней 
і деяких нематод птахів (у т. ч. й 
свійських). В. П. Коваль. 
дощомір — прилад для вимі¬ 
рювання кількості атмосферних 
опадів. Див. Опадомір. 
ДОЩУВАЛЬНІ МАШЙНИ Й УС¬ 
ТАНОВКИ — агрегати для штуч¬ 
ного зрошування (дощування) с.-г. 
культур. Воду подають на поле за 
допомогою системи каналів або 
трубопроводів під напором, що 
забезпечує розбризкування її Д. м. 

Переміщують по полю Д. м. за до¬ 
помогою тракторів, на яких вони 
змонтовані, або на їхніх опорах. 
Дощувальні установки на відміну 
від Д. м. самостійно не пересу¬ 
ваються. Осн. робочими органа¬ 
ми Д. м. є розбризкувані (насадки) 
й дощувальні апарати (мал., 1). За 
силою напору й витратою води Д. 
м. бувають короткостру- 
м и н н і (викидають воду на від¬ 
даль 5—8 м), середньостру- 
м и н н і (15—35 м) і далеко- 

1. Робочі органи дощувальних машин 
1 установок: а — короткоструминна 
дефлекторна насадка (/ — дефлектор; 
2 — воронка); б — далекоструминний 
дощувальний апарат (/ — стволи; 2 — 
сопла; 3 — обертова опора; 4 — трубо¬ 
провід; 5 — крильчатка). 
2. Короткоструминна дощувальна ма¬ 
шина, що зрошує посіви під час руху. 
3. Позиційна короткоструминна дощу¬ 
вальна машина. 

струминні (40—80 м). За 
принципом дії Д. м. поділяють 
на: а) позиційні, склада¬ 
ються з розбірного розподільного 
трубопроводу з гідрантами і двох 
дощувальних крил із середньо- 
струминними дощувальними апара¬ 
тами або короткоструминними на¬ 
садками (мал., З ); продуктивність 
становок цього типу —0,28— 
,30 га/год, а машин — 0,6—1,4 

га/год.; б) Д. м., що зрошу¬ 
ють посіви під час 
руху (типу ДДА-100 МА), скла¬ 
даються з двоконсольної ферми з 
короткоструминними насадками, 
навішеної на трактор з ходозмен¬ 
шувачем (мал., 3). Продуктивність 
до 1,6 га/год. В СРСР, зокрема 
на Україні, найпоширеніші — се¬ 
ре дньоструминні Д. м. і установ¬ 
ки марок: <Волжанка» (ДКШ-64); 

•«Фрегат» (ДМ-100); <Днепр» (ДФ- 
120); короткоструминні ДДА-100 
МА; далекоструминні ДДН-100, 
ДДП-150 і ДДН-70 тощо. 

В. В. Внучков. 
ДОЩУВАННЯ — спосіб поливан¬ 
ня с.-г. культур, при якому вода 
розбризкується над зрошуваною 
ділянкою й падає у вигляді дощу. 
Для Д. використовують дощуваль¬ 
ні машини й установки.1 Д. має ряд 
переваг порівняно з ін. способами 
поливу, а саме: необхідна кіль¬ 
кість води подається в будь-який 
час; зволожується не тільки грунт, 
а й приземний шар повітря, що 
сприяє підвищенню врожаю; еко¬ 
номія зрошувальної води (порів¬ 
няно з поливанням по борознах і 
смугах) досягає ЗО—35% тощо. 
Є три види системи Д.: стаціо¬ 
нарний, напівстаціо¬ 
нар н и й і пересувний 
(див. Зрошувальна система). За¬ 

стосовують Д. в найрізноманітні¬ 
ших природних умовах, при виро¬ 
щуванні овочевих, технічних, кор¬ 
мових, зернових і плодоягідних 
культур. в. В. Ізюмов. 
ДПА (нім. БРА; ОеиізЬе Ргеззе- 
А§епіиг) — центральне телеграф¬ 
не агентство ФРН. Засн. 1949. Ак¬ 
ціонерне т-во. Центр — у Гамбурзі. 
дрАбів — селище міського типу 
Черкас, обл. УРСР, райцентр, за 
13 км від залізничної ст. Драбове- 
Барятинська. 6,6 тис. ж. (1978). 
Перші відомості про Д. належать 
до 1680. В 1906 в Д. відбулися ре- 
волюц. виступи фабричних і с.-г. 
робітників. Рад. владу встановле¬ 
но в січні 1918. З 1965 — с-ще 
міськ. типу. У Д. — з-ди: харч, 
продуктів і хлібний, птахоінкуба- 
торна станція, райсільгосптехніка, 
міжколг. буд. орг-ція, комбінат 
побутового обслуговування. 2 заг.- 
освітні й музична школи, профес.- 
тех. уч-ще, лікарня. Будинок 
культури, кінотеатр, 3 6-ки, істор. 
музей. У 1903 в Д. вчителював 
укр. письменник С. В. Васильчен- 
ко. Тут народився нар. артист 
УРСР В. І. Овчаренко. 
ДРАБІВСЬКИЙ РАЙбН — на 
Пн. Сх. Черкаської обл. УРСР. 
Утворений 1923. Пл. 1,2 тис. км2. 
Нас. 53,1 тис. чол. (1978). У райо¬ 
ні — 52 населені пункти, підпо¬ 
рядковані 2 селищним і 21 сільс. 
Радам народних депутатів. Центр - 
смт Драбів. 
Д. р. лежить у межах Придніпров¬ 
ської низовини. Поклади торфу. 
Річки: Супій, Золотоношка (прит. 
Дніпра), Чугмак (прит. Оржиці). 
Грунти переважно чорноземні. Роз¬ 
ташований у лісостеповій зоні. 
Ліси (дуб, біла акація, осика, віль¬ 
ха, клен) займають 2,6 тис. га. Пе¬ 
реважають підприємства харч, 
пром-сті. Найбільші з них: Шрам- 
ківський цукр., драбівські харч, 
продуктів та хлібний з-ди. Працює 
комбінат побутового обслуговуван¬ 
ня (Драбів). Спеціалізація с. г.— 
землеробство зерново-буряківни¬ 
чого і тваринництво м’ясо-мол. на¬ 
прямів. Площа с.-г. угідь 1977 ста¬ 
новила 96,6 тис. га, у т. ч. орні 
землі — 89,9 тис. га, сіножаті й 
пасовища — 5,8 тис. га. Гол. куль¬ 
тури: озима пшениця, цукр. бу¬ 
ряки, кукурудза, горох, ячмінь. 
Розвинуті скотарство м’ясо-мол. 
напряму, птахівництво. У Д. р.— 
19 колгоспів, 5 радгоспів, дослід- 

ДРАБІВСЬКИЙ 
РАЙОН 

Дощовиця звичайна. 
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ДРАВІДИ 

В. Ф. Драга-Сума 
рокова- 

Ц. Драгойчева 

М. П. Драгоманов. 

на станція рільництва Ін-ту зем¬ 
леробства АН УРСР (Драбів), рай- 
сільгосптехніка. Залізничні стан¬ 
ції: Драбове-Барятинська та Коно- 
нівка. Автошляхів — 260 км (усі 
з твердим покриттям). У районі — 
34 заг.-освітні і музична школи, 
профес.-тех. уч-ще, 51 лік. заклад, 
у т. ч. 5 лікарень; кістковотубер- 
кульозний санаторій (Драбів). 18 
будинків культури, 25 клубів, кі¬ 
нотеатр, 50 кіноустановок, 90 6-к, 
істор. музей (Драбів). У с. Нехай- 
ках Д. р. народився двічі Герой 
Рад. Союзу І. Н. Степаненко, 
в с. Жорнокльовах — укр. рад. 
художник І. І. Падалка. В Драбові 
1903 вчителював укр. письмен¬ 
ник С. В. Васильченко, у с. Демках 
1904 перебував рос. письменник 
В. Г. Короленко, у с. Кононівці 
1908 жив М. М. Коцюбинський 
(тут він написав «Інтермеццо»). 
У Д. р видається газ. «Прапор 
Жовтня» (з 1932). 

М. М. Коломгєць. 
ДРАВІДИ — народи, які населя¬ 
ють переважно Пд. Індію і гово¬ 
рять дравідійськими мовами. Заг. 
чисельність — 152 млн. чол. (1975). 
До Д. належать андхра, або телугу, 
таміли (частково живуть і в Шрі- 
Ланці, Малайзії, Бірмі та ін. 
країнах Пд.-Сх. Азії), малаялі, 
канара, тулу, ораони (живуть у 
Центр. Індії), гонди, кандхи та 
ін. нечисленні народи, які насе¬ 
ляють гол. чин. гірські й лісові 
райони Індії. До Д. належать і 
брагуї, які живуть у Пакистані й 
сусідніх районах Афганістану та 
Ірану. За релігією більшість Д. 
— індуїсти, частина — християни 
й мусульмани. Д. створили високо- 
розвинуту культуру (літературу, 
мистецтво, театр тощо). Осн. за¬ 
няття Д.— землеробство, скотарст¬ 
во, рибальство, ремесла (ювелір¬ 
не, різьблення на дереві й слоновій 
кістці). Значна частина Д. працює 
на плантаціях і в різних галузях 
промисловості. 
ДРАВІДГЙСЬКІ МОВИ — мови, 
якими говорять дравідійські наро¬ 
ди (див. Дравіди). До дравідсь¬ 
ких належать мови телугу, таміль¬ 
ська. Канада, малаялам, тулу, 
гонді та ін. Характерні фонетичні 
риси Д. м.: наявність коротких і 
довгих голосних, у середині слів 
недопустимий збіг звуків усувають 
за допомогою асиміляції, елізії, 
вставляння звуків тощо. У морфо¬ 
логії Д. м. переважає суфіксальна 
аглютинація. Порядок слів у ре¬ 
ченні сталий: підмет ставиться 
на початку, а присудок — у кінці 
речення. З Д. м. тамільська, малая- 
лам, Канада й телугу мають давню 
писемність (найдавніші пам’ятки 
тамільської мови — від 1 ст. до 
н. е., Канада — 5 ст. н. е., телу¬ 
гу — 7 ст. н. е.), писемність мо¬ 
вою тулу — з 2-ї пол. 19 ст. Решта 
Д. м. безписемні. Алфавіти Д. м. 
ведуть початок від брахмі. 
Літ.: Андронов М. С. Сравнительная 
грамматика дравидийских язьїков. М., 
1978. 

дрАга (англ. с1га§)— 1) Плаву¬ 
ча установка зі збагачувальним 
устаткуванням, за допомогою якої 
з-під шару води видобувають корис¬ 
ні копалини. В процесі експлуата¬ 
ції Д. цінні метали й мінерали ви¬ 
діляють з піднятого грунту, вдаю¬ 

чись до збагачування корисних 
копалин, а пусту породу перемі¬ 
щують у відвал. Розрізняють Д. 
(мал.) континентальні (ними роз¬ 
робляють родовища на дні невели¬ 
ких континентальних водойм), що 
їх монтують, як правило, на плос¬ 
кодонних понтонах (суднах), і 
морські (для розробки родовищ, 
напр., у глибоководній частині 
акваторії морів), встановлювані 
на кільових (рідше плоскодонних) 
самохідних або буксирних суднах. 

Багаточерпакова драга 

За видом енергії Д. поділяють на 
електричні, дизель-електричні, ди¬ 
зельні і парові; за способом пере¬ 
міщування — на канатно-пальові й 
канатно-якірні. Є Д. черпальні 
(одно- й багаточерпакові, з міст¬ 
кістю черпака до 100, 250 і понад 
250 л), гідро- і пневмовсмоктуючі. 
Вони піднімають грунт з глибини 
до 50 м, іноді більше. В СРСР 
створено (1969) найбільшу в світі 
електричну Д. з черпаком місткіс¬ 
тю 600 л і граничною глибиною 
черпання 50 м нижче рівня води. 
За допомогою Д. розробляють ро¬ 
довища золота, платини, алмазів, 
важких мінералів тощо. 2) Прилад 
для добування тварин, переважно 
безхребетних, і рослин з дна во¬ 
дойм. Складається з залізної ра¬ 
ми, до якої прикріплюється мішок 
з дрібночарункової сітки. 
дрАган Михайло Дмитрович 
[21.XI (З.ХІІ) 1899, с. Тустановичі, 
тепер у складі м. Борислава Львів¬ 
ської обл.— 8.III 1952, Львів] — 
укр. рад. мистецтвознавець. Автор 
праць з питань старод. укр. мис¬ 
тецтва, передусім нар. дерев’яної 
архітектури та різьбярства. Моно¬ 
графії— «Українські дерев’яні 
церкви» (т. 1—2. Львів, 1937), 
«Українська декоративна різьба 
XVI—XVIII ст.» (К., 1970). 
ДРАГА-СУМ АРСЗКОВА Валерія 
Францівна [5 (17). XII 1896, Моск¬ 
ва — 7.IV 1967, Київ] — рос. рад. 
актриса, нар. арт. УРСР (з 1954). 
Творчу діяльність почала 1916 в 
Ярослав, рос. драм, театрі ім. Ф. 
Волкова. З 1921 працювала в теат¬ 
рах Москви, Харкова, Ростова, з 
1926 — в Київ. рос. драм, театрі 
ім. Лесі Українки. Ролі: Василиса 
(«На дні» Горького), Аркадіна 
(«Чайка» Чехова), Кареніна («Жи¬ 
вий труп» Л. Толстого), Панова 
(«Любов Ярова» Треньова), Комі¬ 
сар («Оптимістична трагедія» Вс. 
Вишневського), Донна Анна («Ка¬ 
мінний господар» Лесі Українки), 
Грета Норман («Життя починається 
знову» Собка). 
ДРАГО доктрина — принцип, 
за яким державний борг не може 
стати причиною ні збройної інтер¬ 
венції, ні фактичної окупації те¬ 
риторії амер. держав європ. д-вою. 
Проголошена 1902 міністром за¬ 
кордонних справ Аргентіни Л. Дра¬ 
го (звідси й назва) в ноті держ. де¬ 
партаментові СІЛА. Д. д. було ви¬ 

сунуто в зв'язку зі збройною інтер¬ 
венцією Великобританії, Німеччи¬ 
ни та Італії у Венесуелу з приво¬ 
ду невиплати нею боргів за облі¬ 
гації консорціумові громадян на¬ 
званих європ. країн. СІНА не 
підтримали Д. д. Гаагська конфе¬ 
ренція миру 1907 на пропозицію 
делегата СІНА ген. Портера при¬ 
йняла конвенцію, за якою при стяг¬ 
неннях по договірних боргових 
зобов’язаннях можна застосувати 
силу в разі, якщо д-ва відмовляєть¬ 
ся передати справу в арбітраж 
або залишає її оез розв’язання то¬ 
що. Значна частина латиноамер. 
д-в не згодилася з прийнятою кон¬ 
венцією (т. з. «конвенція Порте¬ 
ра»), оскільки вона спотворила 
Д. д. і певною мірою санкціону¬ 
вала можливість інтервенції. 

В. М. Корецький. 
ДРАГОВИН (ДраговиЬ) Радован 
(10.XII 1878, Ужице — 7.1 1906, 
Белград) — діяч сербського робітн. 
руху. Тесляр. У 1900 організував 
видання соціалістичної газ. «Нап- 
ред» («Уперед»), брав участь у ви¬ 
данні ін. демократичних газет. У 
1902—05 — гол. редактор органу 
сербської с.-д. газ. «Радничке но- 
вине» («Робітнича газета»). В 
1902—03 — секретар т. з. Центр, 
комітету робітн. орг-цій, які 1903 
підготували створення Серб. с.-д. 
партії. Один із засновників, з 
1903 — секретар, згодом — голова 
партії. Виступав за єдність робітн. 
класу Сербії, боровся проти опор¬ 
тунізму. 
ДРАГ0ЙЧ ЕВА Цола [н. 18(30).VIII 
1898, м. Бяла Слатина] — болг. 
держ. і політичний діяч, Герой 
Соціалістичної Праці НРБ (1963), 
Герой НРБ (1968). Член Болг. 
компартії (БКП) з 1919. Учасник 
Вересневого антифашистського 
повстання 1923. З 1937 — член 
ЦК, у 1940 — член Політбюро ЦК 
БКП. Учасник Вересневого народ¬ 
ного збройного повстання 1944. 
В 1944—48 — гол. секретар Нац. 
к-ту Вітчизняного фронту, голо¬ 
ва К-ту болг. жінок, член Ра¬ 
ди МДФЖ, голова Нац. к-ту 
захисту миру. В 1947—57 — мі¬ 
ністр зв’язку та шляхів. З 1957 — 
голова Всенар. к-ту болг.-рад. 
дружби. З 1963 — заст. голови 
Нац. к-ту Вітчизн. фронту, з 1966— 
член Політбюро ЦК БКП. Наго¬ 
роджена орденами Леніна, Жовтне¬ 
вої Революції. Міжнар. Ленінська 
премія <3а зміцнення миру між 
народами», 1972. 
ДРАГОМАНОВ Михайло Петро¬ 
вич [псевд.— М. Галицький, П. 
Кузьмичевський, П. Петрик, Ук¬ 
раїнець та ін.; 18 (ЗО).IX 1841, 
м. Гадяч, тепер Полтавської обл.— 
20.VI (2.VII) 1895, Софія] — укр. 
публіцист, історик, літературо¬ 
знавець, фольклорист, економіст, 
філософ, громад, діяч бурж.-демо¬ 
кратичного, потім — ліберально- 
бурж. напряму. Походив з дрібно¬ 
помісних дворян. Закінчив Київ, 
ун-т (1863). З 1864 — приват-до¬ 
цент, з 1870 — доцент цього ун-ту. 
Очолював ліве крило київ. <Гро- 
мади». В 1875 звільнений з ун-ту 
за політ, неблагонадійність, 1876 
емігрував за кордон і заснував у 
Женеві вільну укр. друкарню. 
У 1878—79 надрукував тут 5 вип. 
зб. «Громада», в 1881 — два но- 
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мери журн. «Громада» (разом з 
М. Павликом і С. А. Пооолинсь- 
ким). Видав окремою книжкою 
лист В. Бєлінського до М. Гоголя, 
твори О. Герцена, Т. Шевченка, 
Панаса Мирного та ін. З 1889 — 
професор кафедри заг. історії 
Софійського ун-ту. 
Багатогранна діяльність Д. склад¬ 
на і суперечлива. На формування 
суспільно-політ. і філос. поглядів 
Д. мали вплив, з одного боку, тво¬ 
ри О. Герцена, М. Добролюбова, 
М. Чернишевського, Т. Шевченка, 
а з другого — ідеї П.-Ж. Прудона. 
Д. обстоював думку про об’єктив¬ 
не, незалежне від свідомості існу¬ 
вання природи та її закономірнос¬ 
тей, захищав матеріалістичне по¬ 
ложення про пізнаванність об’єк¬ 
тивної дійсності. Його публіци¬ 
стичні виступи проти монархічних 
режимів царської Росії і Австро- 
У горської імперії, проти кле¬ 
рикалізму, нац. обмеженості в 
питаннях розвитку культури по¬ 
єднувалися з ідеалістичним трак¬ 
туванням істор. процесу, бурж.- 
ліберальною критикою марксист¬ 
ського вчення, якому він протистав¬ 
ляв як свій сусп.-політ, ідеал пру- 
донівський дрібнобурж. федера¬ 
лізм та анархізм. Хитка й непо¬ 
слідовна сусп.-політ, позиція Д. 
зазнавала критики з боку народо¬ 
вольців (див. «Народна воля>), 
соціал-демократів {група «Визво¬ 
лення праці»), укр. революц. де¬ 
мократів (І. Франко). В. І. Ле¬ 
нін різко критикував Д. за «на¬ 
ціоналістичне міщанство», яке най¬ 
виразніше виявилося в огульно¬ 
му засудженні будь-якого центра¬ 
лізованого (навіть демократич¬ 
ного) держ. устрою, в проповіді 
культур.-нац. автономії, в класово 
обмеженій негативній оцінці польс. 
повстання 1863—64 тощо (див. 
Ленін В. І. Повне зібр. тв., т. 24, 
с. 140; т. 25, с. 283). Наук, цін¬ 
ність мають численні літ.-критич- 
ні праці Д. про Т. Шевченка, Ю. 
Федьковича, М. Костомарова, 
1. Нечуя-Левицького, В. Бєлінсь¬ 
кого, О. Герцена та ін. Як літ. 
критик Д. обстоював принципи реа¬ 
лізму в л-рі, боровся проти «хуто¬ 
рянського» етнографізму, закли¬ 
кав укр. письменників учитися на 
творах передової рос. л-ри («Літе¬ 
ратура російська, великоруська, 
українська і галицька», «Листи 
на Наддніпрянську Україну» та 
ін.). Літ.-критичні й публіцистичні 
праці Д. відіграли позитивну роль 
у справі слов. культур, єднання й 
популяризації кращих надбань 
укр.л-ри в Зх. Європі. Автор ба¬ 
гатьох досліджень з фольклору. 
Те.: Розвідки Михайла Драгоманова 
про українську народну словесність 
і письменство, т. 1—4. Львів, 1899— 
1906; Переписка Михайла Драгома¬ 
нова з Михайлом Павликом, т. 1—8. 
Львів — Чернівці, 1910—11; Полити- 
ческие сочинения, т. 1. М., 1908; Лі" 
тературно-публіцистичні праці, т. 1 — 
2. К., 1970. 
Літ.: Ленін В. І. Повне зібрання тво¬ 
рів: т. 5. Гонителі земства і аннібали 
лібералізму; т. 24. Критичні замітки 
з національного питання; т. 25. Про 
право націй на самовизначення; т. 46. 
Лист Г. В. Плеханову ЗО.VII 1901; 
Луначарський А. Шевченко і Драго- 
манов. В кн.: Пам'яті Михайла Дра¬ 
гоманова. X., 1920; Франко І. Сус¬ 
пільно-політичні погляди М. Драго¬ 

манова. «Літературно-науковий віс¬ 
ник», 1906, т. 35, кн. 8; Заславський 
Д., Романченко І. Михайло Драгома- 
нов. К., 1964; Лукеренко В. Л. Світо¬ 
гляд М. П. Драгоманова. К., 1965; 
Сокуренко В. Г. Демократические 
учення о государстве и праве на У кра¬ 
йнє во второй половине XIX века. 
Львов, 1966; Дьяков В. А. В. И. Ленин 
об освободительном движении в Поль- 
ше и его оценке М. П. Драгомановьім. 
В кн.: Ленин и Польша. М., 1970. 

В. Г. Сарбей. 
ДРАГОМЙРОВ Михайло Івано¬ 
вич [8 (20).XI 1830, поблизу Коно¬ 
топа, тепер Сумської обл.— 15 
(28). X 1905, Конотоп] — рос. 
військ, діяч, генерал від інфанте¬ 
рії (1891). Закінчив Академію 
Генштабу (1856). В 1869—76 — 
нач. штабу Київ, військ, округу. 
Учасник рос.-тур. війни 1877—78. 
З 1878 — нач. Миколаївської ака¬ 
демії Генштабу, з 1889 — команд, 
військами Київ, військ, округу, 
з 1898 — також київ., подільський 
і волинський генерал-губернатор. 
З 1903 — член Держ. ради. Вису¬ 
нув ряд передових ідей у військ, 
педагогіці. Автор «Підручника 
тактики» (1879), ряду ін. праць. 
ДРАГУНИ (франц. бга§оп5) — 
вид кавалерії, призначеної вести 
бій у кінному і пішому строю. 
Вперше Д. з’явились у 16 ст. у 
Франції. У 18—20 ст. Д. були в 
більшості європ. армій. У Росії 
перший драгунський полк сфор¬ 
мовано 1631. З кін. 19 ст. Д. від 
ін. видів кавалерії відрізнялися 
лише формою одягу. Існували до 
поч. 1918. 

ДРАГУНСЬКИЙ Давид Абрамо- 
вич [н. 2 (15).II 1910, с. Святськ, 
тепер Новозибківського р-ну Брян¬ 
ської обл.] — рад. військовий діяч, 
генерал-полковник танкових військ 
(1970), двічі Герой Рад. Союзу 
(1944, 1945). Член КПРС з 1931. 
В Рад. Армії з 1933. В 1938 брав 
участь у боях проти япон. мілі¬ 
таристів біля оз. Хасан. Закінчив 
Військ, академію ім. М. В. Фрун- 
зе (1941), Академію Генштабу 
(1949). Під час Великої Вітчизн. 
війни 1941—45 як командир танк, 
батальйону і танк, бригади воював 
на Зх.,Пн.-Кавказькому, Калінін., 
Ворон, і 1-му Укр. фронтах. Після 
війни — на командних посадах у 
Рад. Армії. Нагороджений 2 орде¬ 
нами Леніна, орденом Жовтневої 
Революції, 4 орденами Червоного 
Прапора, ін. орденами, медалями. 
ДРАЙЗЕР (Огеізег) Теодор-Гер- 
ман-Альберт (27.VIII 1871, Терре- 
Гот, штат Індіана — 28.XII 1945, 
Голлівуд) — амер. письменник і 
громадський діяч. Член Компар¬ 
тії США з 1945. Літ. діяльність 
почав 1892 як репортер. Перший 
роман — «Сестра Керрі» (1900), 
в якому Д. засуджував бурж. мо¬ 
раль. У романі «Дженні Герхардт» 
(1911) протиставляв життя бідних 
і багатих, стверджував моральну 
вищість людей праці. Романом 
«Фінансист» (1912) почав «Три¬ 
логію бажання» (2-а частина — 
«Титан», 1914, 3-я частина — «Сто¬ 
їк», незакінчений, вид. 1947), в 
якій реалістично відтворив атмос¬ 
феру великого бізнесу. Трагічну 
долю митця в бурж. світі змалю¬ 
вав у романі «Геній» (1915). В 
романі «Американська трагедія» 
(1925) з великою силою викрив 

капіталістичний лад Америки. Ав¬ 
тор роману «Оплот» (вид. 1946), 
збірок новел «Дванадцять чолові¬ 
ків» (1919), «Барви великого міс¬ 
та» (1923), «Ланцюги» (1927), «Га¬ 
лерея жінок» (1929), публіцистич¬ 
них збірок «Бий, барабан!» (1920), 
«Трагічна Америка» (1931), «Го¬ 
ворять гірники Гарлана» (1932), 
«Америку варто рятувати» (1941). 
Д. був другом СРСР. В 1927 при¬ 
їздив до Рад. Союзу, написав кн. 
«Драйзер дивиться на Росію» 
(1928). Був одним з організаторів 
Амстердамського конгресу на за¬ 
хист миру і культури (1932), 1937 
відвідав респ. Іспанію. Під час 
2-ї світової війни виступав за під¬ 
тримку рад. народу в боротьбі 
проти гітлеризму. В кращих творах 
стверджував позиції критичного 
реалізму й наближався до соціа¬ 
лістичного реалізму (повість «Ер- 
ніта», 1929; в ній уперше в амер. 
л-рі створив позитивний образ 
комуністки). 
Те.: Укр. перек л.— Нариси і 
оповідання. К., 1950; Дженні Гер¬ 
хардт. К., 1954; Американська траге¬ 
дія. К., 1955; Сестра Керрі. К., 1971; 
Рос. перекл.— Собрание сочине- 
ний, т. 1-12. М., 1973; Титан. К., 
1959; Финансист. К., 1959. 
Літ.: Пайкова Л. Г. Теодор Драйзер. 
К., 1974; Батурин С. С. Драйзер. М.„ 
1975; Засурский Я. Н. Теодор Драй-* 
зер.^М., 1977; Парчевская Б. М. Теодор 
Драйзер. Биобиблиографический ука-* 
затель. М., 1976. Т Н. Ленисова. 
драи-хмАра Михайло Панасо¬ 
вич [28.ІХ (10.Х) 1889, с. Малі Ка- 
нівці, тепер Чорнобаївського р-ну 
Черкас, обл. — 19.1 1939] — укр. 
рад. поет і літературознавець. За¬ 
кінчив Київ, ун-т (1919). У 1926 
видав зб. поезій «Проростень». На¬ 
лежав до літ. групи «неокласики». 
Автор монографії «Леся Українка» 
(1926), ін. наук, праць. Переклав 
укр. мовою твори О. Пушкіна, 
М. Лєрмонтова, «Вінок» М. Бог¬ 
дановича, карело-фінський епос 
«Калевала», твори А. Міцкевича, 
П. Верлена, Ш. Бодлера та ін. 
Те.: Вибране. К., 1969. 

ДРАК Матвій Ілліч [18 (ЗО).ІХ 
1887, Вінниця — 20. VII 1963, 
Київ] — укр. рад. театральний ху¬ 
дожник, засл. арт. УРСР (з 1940). 
Член КПРС з 1952. Навчався в 
Одес. худож. уч-щі (1904—10) 
у К. Костанді та в мюнхенській 
АМ (1910—14). У 1914—17 ство¬ 
рив декорації до вистав у театрах 
Вінниці та Пскова. Був одним з 
основоположників укр. драм, 
театру ім. І. Франка (з 1926 — в 
Києві), в якому працював до 
1949. Оформив спектаклі: «Фуен- 
те овехуна» Лопе де Вега (1922), 
«97» М. Куліша (1924), «Лісова 
пісня» Лесі Українки (1927), «В 
степах України» Корнійчука 
(1940), «Сто тисяч» Карпенка-Ка- 
рого (1947), «Глитай, або ж Па¬ 
вук» Кропивницького (1952). 
ДРАКбН (грец. брахооу) — у мі¬ 
фології багатьох народів світу 
крилатий (іноді багатоголовий) вог¬ 
недишний змій. У Японії, Китаї, 
Кореї та деяких ін. країнах — 
божество води, пізніше — символ 
влади. В Єгипті Д.— втілення сил 
темряви, які переміг бог Ра. У 
християнських легендах Д.— злий 
дух. До Д. подібні образи зміїв 
у рос., укр. та білорус, казках. 

ДРАКОН 

Д. А. Драгунський. 

Т.-Г.-А. Драйзер. 

Драгуни. 
Рядовий. 1764—75. 
Обер-офіцер. 1812. 
Російська армія. 

31 УРЕ, т. В. 
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ДРАКОН 

Дракон літаючий. 

Драконове дерево. 
Загальний вигляд і квіт¬ 
ка. 

ДРАКОН — сузір’я Пн. півкулі 
неба, близьке до Пн. полюса світу. 
В СРСР видно цілий рік. У Д. роз¬ 
ташований Пн. полюс екліптики. 
В 1725 Дж. Брадлей при визна¬ 
ченні періодичних змін координат 
у Дракона відкрив аберацію світ¬ 
ла. Див. карту до ст. Зоряне небо. 
ДРАКОН (Бгасо) — рід ящірок 
родини агамових. Об’єднує бл. 
15 видів, поширених у Пд.-Сх. Азії 
та на о-вах Малайського архіпе¬ 
лагу. Найвідоміший Д. літаючий 
(Б. уоіапз), довж. 21 см (з хвос¬ 
том). Живуть Д. на деревах, здат¬ 
ні до планеруючого польоту на 
віддаль до ЗО м завдяки наявності 
своєрідного пристосування — 5— 
7 пар видовжених несправжніх 
ребер, які під час стрибка випро- 
стовуються, розтягуючи по боках 
тіла півкруглі згортки шкіри, що 
виконують функцію парашута. 
Живляться Д. комахами. Яйця 
(2—б шт.) відкладають у ямку, на 
землі біля основи деревних стов¬ 
бурів. В. І. Таращук. 
ДРАКОНІДИ —метеорний потік 
з радіантом у сузір’ї Дракона, 
пов’язаний з кометою Джакобіні — 
Ціннера. Спостерігається 9—10 
жовтня. В 1933 і 1946 відзначено 
сильні метеорні дощі. 
ДРАКбНОВЕ ДЄРЕВО (Бгасае- 
па бгасо) — дерево род. лілійних. 
Стовбур до 23 м заввишки, до 5 м 
у діаметрі, вгорі дуже розгалуже¬ 
ний. Листки лінійні, шкірясті, 
містяться на кінцях пагонів пуч¬ 
ками. Квітки великі, правильні, 
роздільнопелюсткові, в пучках по 
2—4. Росте на о-вах Канарських 
Сокотра, живе до 5—6 тис. ро¬ 
ків. З надрізів стовбура Д. д. виті¬ 
кає смола, яка на повітрі швидко 
червоніє (т. з. «драконова кров»). 
Листки містять луб’яні волокна, 
які йдуть на виготовлення різних 
виробів. 
ДРАКбНОВІ ГбРИ — гірський 
масив на Пд. Сх. Африки. Довж. 
900 км, вис. до 3482 м (г. Табана- 
Нтленьяна). Складаються переваж¬ 
но з пісковиків, перекритих базаль- 
тами. Являють собою ступінчасті 
плато з крутими схилами та плес¬ 
катими вершинами. На сх. вологих 
схилах (опадів до 2000 мм на рік)— 
тропічні ліси з ліанами, вище — 
чагарники та луки, на західних — 
савани й зарості чагарників. У 
Д. г.— нац. парк Наталь та ін. 
ДРДКОНТА ЗАКбНИ — перша 
відома пам’ятка писаного права 
в Афінах. Кодифікація його по¬ 
в’язана з архонтом Драконтом 
(звідси й назва) 621 до н. е. Д. з. 
є свідченням того, що народ доміг¬ 
ся в родоплемінної знаті поступок 
і згоди записати діюче звичаєве 
право. Це мало певне значення для 
обмеження сваволі знаті, яка до¬ 
вільно тлумачила звичаї, зовсім 
не беручи до уваги інтересів наро¬ 
ду. Д. з. закріплювали основи ра¬ 
бовласницького ладу, що склався 
в Афінах, чим сприяли утверджен¬ 
ню рабовласницької держави й 
ліквідації родового устрою. Вони 
включали й кримінальні закони, 
які характеризувалися винятковою 
суворістю (майже за всі злочини 
призначалася одна міра покаран¬ 
ня — смерть). Особливістю Д. з. 
є їхній архаїзм. Незважаючи на 
суворість і недосконалість, Д. з. 

мали велике істор. значення як 
свідчення перемоги рабовласниць¬ 
кого ладу над родовим (обмежен¬ 
ня кривавої помсти, заборона са¬ 
мосуду, відповідне впорядкуван¬ 
ня майнових і ділових відносин 
тощо). Д. з. стали синонімом суво¬ 
рості й жорстокості. За припущен¬ 
ням, діяли до Солона реформ 
(594 до н. е.). в. М. Катрин. 
ДРАКУНКУЛЬбЗ, рипгга — за¬ 
хворювання людини і деяких тва¬ 
рин (собаки, шакала та ін.), 
спричинюване круглим черв’яком 
риштою, який локалізується в під¬ 
шкірній клітковині переважно ниж¬ 
ніх (задніх) кінцівок. Зараження 
відбувається при проковтуванні з 
водою циклопів, інвазованих риш¬ 
тою. Інкубаційний період 9—14 мі¬ 
сяців. Ознаки: нудота, блюван¬ 
ня, проноси, алергічні явища (кро¬ 
пив’янка, приступи ядухи тощо). 
В місцях локалізації паразитів 
можуть утворюватись абсцеси, 
флегмони тощо. Профілак¬ 
тика: правильна організація 
системи водопостачання. Ліку¬ 
вання: хірургічне — видалення 
паразита, антиалергічні й проти¬ 
запальні засоби. 
Літ.: Руководство по тропическим 
болезням. М., 1974. 

драма (грец. браца, букв.— 
дія) — 1) Один з трьох літератур¬ 
них родів (поряд з епосом і ліри¬ 
кою). Драм, твори призначені пе¬ 
реважно для сценічного виконання. 
Характери, думки й почуття дійо¬ 
вих осіб у Д. розкриваються через 
драм, діалог і безпосередню дію. Д. 
властиві глибока конфліктність і 
драматизм — напружена бороть¬ 
ба, дійове переживання людьми 
соціально-історичних або психо¬ 
логічних суперечностей. Важлива 
роль у Д. належить сценічним ху- 
дож. засобам (міміка, жести, рухи, 
побудова мізансцен тощо; див. 
також Акторське мистецтво. 
Театр). У процесі розвитку сус¬ 
пільства і л-ри заг. закони будови 
Д. зазнавали змін. Д. як літ. рід 
включає в себе багато жанрів 
(видів), основні з них — траге¬ 
дія, драма (у вузькому розумінні) 
і комедія. 
Д. виникла з обрядових актів, 
де слово, діалог поєднувалися зі 
співами, ^танком, пантомімою. В 
Європі п започатковано в 6—5 
ст. до н. е. творами давньогрец. 
трагіків Есхіла, Софокла й Евріпі- 
да та комедіографа Арістофана. 
На основі досвіду давньогрец. дра¬ 
матургів Арістотель сформулював 
закони поетики Д. На 5 ст. н. е. 
припадає розвиток Д. в Індії 
(трагедії Калі даси і Шудраки). 
В Китаї після довгого панування 
релігійної Д. починаючи з 13—14 
ст. н. е. розвинулися різні форми 
світської Д. Проникнення нар. 
елемента в європ. середньовічну 
Д. (мораліте, фарс, міраклі) під¬ 
готувало бурхливий розвиток но¬ 
вої драматургії епохи Відроджен¬ 
ня і барокко. Найвизначніши¬ 
ми її представниками були У. 
Шекспір (Англія), Лопе-Ф. де Ве- 
га Карпйо, Кальдерон (Іспанія). 
У 17—18 ст. сформувалася класи¬ 
цистична Д. (П. Корнель, Ж. Ра- 
сін, пізніше Вольтер — у Франції, 
В. Альф’єрі — в Італії). Станов¬ 
лення класицистичної комедії 

пов’язане з творчістю Ж.-Б. Моль- 
єра і К. Гольдоні, збагаченою тра¬ 
диціями нар. франц. та італ. теат¬ 
рів. Ідеї епохи Просвітительства 
відображено в драматургії Г.-Е. 
Лессінга, П. Бомарше, Д. Дідро. 
Тоді ж сформувався жанр міщан¬ 
ської драми. Протестом проти 
бурж. сусп. відносин пройнята 
нім. Д. <Бурі й натиску> (Ф. Шіл- 
лер, И.-В. Гете). З 20-х рр. 19 ст. 
найсильнішою течією драм, л-ри 
стала романтична Д. (В. Гюго, П. 
Меріме — у Франції, Дж.-Г. Бай- 
рон — в Англії). Натуралістична 
Д. представлена творчістю Г. Га- 
уптмана. Рисами критичного реа¬ 
лізму позначені драми Г. Ібсена. 
В 19—20 ст. високого розвитку 
Д. досягла в слов. країнах — Поль¬ 
щі (Ю. Словацький), Чехії (Й. 
Тил, А. їрасек), Сербії (П. Негош, 
Б. Нушич). Гуманістичні й реалі¬ 
стичні традиції Д. розвинули далі 
Р. Роллан, О. Уайльд, Б. Шоу, 
Дж.-Б. Прістлі, Шон о’Кейсі, 
К. Чапек, А. Міллер, Л. Пі- 
ранделло, Е. де Філіппо. Соціа¬ 
лістичні ідеали утверджував у 
своїй творчості Б. Брехт. Передо¬ 
ва драматургія світу протистоїть 
занепадницьким тенденціям бурж. 
драматургії, напр., театру аб¬ 
сурду (С. Беккет, Е. Йонеску). 
Початок літ. Д. в Росії й на Украї¬ 
ні пов’язаний з т. з. шкільним 
театром (драма Ф. Проколов ича 
«Владимир»). У 18 ст. в рос. л-рі 
розвинулася класицистична Д. (О. 
Сумароков, М. Ломоносов, В. Озе- 
ров). Значним кроком до реалізму 
була творчість Д. Фонвізіна. Реа¬ 
лістичну Д. починаючи з 30-х рр. 
19 ст. високо піднесли О. Грибоє- 
дов, О. Пушкін, М. Гоголь, Л. 
Толстой, О. Островський. На межі 
19 і 20 ст. реалістичні, соціально- 
психологічні Д. створили А. Чехов 
і М. Горький. 
Нова укр. Д. починається з «Натал¬ 
ки Полтавки» І. Котляревського. 
Народністю й реалізмом, виразною 
соціальною спрямованістю позна¬ 
чені комедії Г. Квітки-Основ’я- 
ненка, «Назар Стодоля» Т. Шев¬ 
ченка, драми й комедії М. Ста- 
рицького, М. Кропивницького. Ре¬ 
алістичне відтворення нар. життя, 
протест проти самодержавства по¬ 
глибилися в творчості І. Карпен- 
ка Карого (Тобілевича). Класич¬ 
ні зразки соціально-психологічної 
(«Украдене щастя») і романтично- 
легендарної («Сон князя Святосла¬ 
ва») Д. створив І. Франко. Філос. 
проблематикою, революц. спрямо¬ 
ваністю відзначається драматур¬ 
гія Лесі Українки («Лісова пісня», 
«Камінний господар»). 
Новаторська своєю суттю рад. 
драматургія, творчо розвиваючи 
традиції реалістичної Д., грунту¬ 
ючись на методі соціалістичного 
реалізму, правдиво відобразила 
якісно нові явища сусп. життя й 
показала нового героя — активного 
будівника комунізму. Єдина в 
своїй політ, спрямованості, вона 
багатогранна за нац. формами і 
жанрами. Значного розвитку до¬ 
сягла російська (М. Горький, В. 
Маяковський, М. Погодін, Вс. 
Вишневський, К. Треньов, О. 
Арбузов, В. Розов), українська 
(М. Куліш, І. Микитенко, І. Ко¬ 
черга, О. Корнійчук, М. Ірчан, 
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Я. Мамонтов, Я. Галан, О. Коло- 
мієць, М. Зарудний) і драматургія 
ін. братніх народів СРСР (К. Кра- 
пива, А. Макайоиок, А.^Якобсон, 
Ю. Смуул, С. Вургун, Й. Друце, 
М. Карім, К. Яшен, Н. Думоадзе, 
О. Іоселіані). 
2) Один зосн. жанрів (видів) дра¬ 
матургії поряд з трагедією й ко¬ 
медією. Основу Д. як жанру ста¬ 
новить напружений драм, конф¬ 
лікт, але виключається його од¬ 
ностороннє трагічне або комічне 
трактування. 
Літ.: Арістотель. Поетика. К., 1967; 
Белинский В. Г: О драме и театре. 
М. —Л., 1948; Українка Л. Новейшая 
общественная драма.— Європейська 
соціальна драма в кінці XIX ст. В 
кн.: Українка Л. Про літературу. К., 
1955; Кузякіна Н. Б. Нариси україн¬ 
ської радянської драматургії, ч. 1—2. 
К., 1958—63; Аникст А. А. Теория дра¬ 
ми от Аристотеля до Лессинга. М., 
1967; Аникст А. А. Теория драмьі в 
России от Пушкина до Чехова. М., 
1972; Брехт Б. Про мистецтво театру. 
К., 1977. . Д. Г. Вакуленко. 
ДРАМ АТУ РГГЯ [від грец. _6ра- 
ца (брацатод) — драма та єруоу 
— творення]— 1) Драматична лі¬ 
тература певної епохи чи країни, 
а також сукупність драматичних 
творів певного письменника. 2) Тео- 

ія побудови драматичних творів. 
) Сюжетно-образна концепція 

театральної вистави або сценарію 
кінофільму, що її визначають ре¬ 
жисери. В. М. Лесин. 
«ДРАНГ НАХ ОСТЕН» (нім. 
Огапд пасЬ Озіеп — натиск на 
Схід) — назва загарбницької полі¬ 
тики нім. феодалів у період серед¬ 
ньовіччя, а згодом імперіалістич¬ 
ної Німеччини щодо країн Центр., 
Сх. й Пд.-Сх. Європи. В умовах 
об’єднання Німеччини в 19 ст. 
«згори» «Д. н. О.» втілював най- 
реакційніші бурж.-націоналістич¬ 
ні концепції, доповнював ідею 
пангерманізму, виправдовував аг¬ 
ресію проти слов. народів. Ця по¬ 
літика стала однією з гол. рис нім. 
фашизму, його цілей у 2-й світовій 
війні. Розгром нім. фашизму при 
вирішальній ролі Рад. Армії зав¬ 
дав удару по політиці «Д. н. О.». 
З 59-х рр. 20 ст. мілітаристські 
кола ФРН стали на шлях відро¬ 
дження ряду лозунгів цієї політи¬ 
ки. 
ДРАНИЙ Семен Олексійович 
(1667—1708) — один з керівників 
Булавінського повстання 1707— 
09. В 1707 очолював боротьбу пов¬ 
сталих козаків, які жили по Сі- 
верському Дінцю, проти карально¬ 
го загону царських військ 
8 (19). VI 1708 повстанські загони 
під проводом М. Голого і Д. роз¬ 
громили на р. Уразовій каральний 
загін Сумського полку, який за 
наказом царського ' уряду брав 
участь у придушенні повстання. В 
липні 1708 повстанці під м. Тором 
(тепер м. Слов’янськ Донец. обл.) 
в урочищі Крива Лука зазнали по¬ 
разки від царських військ. Д. за¬ 
гинув у бою. 
ДРАНИШНИКОВ Володимир 
Олександрович [29.V (10.VI) 1893, 
Петербург — 6. II 1939, Київ] — 
рос. і укр. рад. диригент, засл. 
арт. РРФСР (з 1933). У 1916 за¬ 
кінчив Петрогр. консерваторію; з 
1918 — диригент Маріїнського теа¬ 
тру. В 1936—39 — худож. керів¬ 
ник і гол. диригент Київ, театру 

опери та балету, в якому поставив 
опери «Тихий Дон» (1936), «Підня¬ 
та цілина» (1937) Дзержинського, 
«Тарас Бульба» Лисенка (1937), 
«Щорс» Лягошинського (1938), 
«Перекоп» Мейтуса, Рибальченка 
і Тіца (1939). Виступав і як симф. 
диригент і піаніст. Автор фп., 
вокальних та ін. творів. Пам’яті 
Д. присвятив сонет «Смерть героя» 
М. Рильський. 
ДРАП (франц. сігар — сукно) — 
важка густа подвійна вовняна 
тканина складного переплетення 
ниток з пряжі апаратного (сукон¬ 
ного) прядіння. Лицьовий бік тка¬ 
нини часто виробляють з якісні¬ 
шої вовни, ніж виворітний. Роз¬ 
різняють Д. ворсований і неворсо- 
ваний; одно- і багатоколірний. 
З Д. шиють верхній одяг. 
«ДРАГКЗ РУЖ» («1-е Бгареаи Кои- 
§е» — «Червоний прапор») — га¬ 
зета, орган ЦК Компартії Бельгії. 
Засн. 1921 в Брюсселі Ж. Жакмот- 
том. Підчас нім.-фашист, окупації 
Бельгії виходила нелегально. 
ДРАХМА (грец. бра%рц, букв.— 
жменя) — 1) Вагова й грошова 
одиниця в Стародавній Греції (з 
6 ст. до н. е.). 2) Стародавня апте¬ 
карська міра ваги; в Росії апте¬ 
карська Д. дорівнювала 3,732 г, 
в Англії — 3,888 г. 3) Рідка Д.— 
міра місткості в СІЛА, дорівнюва¬ 
ла 3,6966 мл. 4) Торговельна Д.— 
міра маси в Англії, становить 1/16 
торговельної унції, дорівнює 
1,772 г. 5) Грошова одиниця Греції, 
поділяється на 100 лепт. За кур¬ 
сом Держбанку СРСР на квітень 
1979 100 Д. дорівнюють 1,85 крб. 
ДРАЦЕНА (Бгасаепа) — рід віч¬ 
нозелених деревовидних рослин 
родини лілійних. Листки лінійні 
або ланцетовидні, шкірясті, роз¬ 
міщені пучками на кінцях гілок. 
Квітки дрібні, білі або жовтуваті, 
з міцним запахом, зібрані у великі 
щільні волоті на кінцях пагонів. 
Плід — ягода. Бл. 40 видів, поши¬ 
рених у тропічній смузі Африки і 
Азії. До Д. належить драконове 
дерево. Багато видів Д. вирощують 
як декоративні в кімнатах і оран¬ 
жереях; в СРСР (на кримському 
й кавказ. узбережжях Чорного м.) 
деякі види Д. культивують у від¬ 
критому грунті. 
ДРАЧ Іван Федорович (н. 17.Х 
1936, с. Теліжинці Тетіївського 
р-ну Київської обл.)—укр. рад. 
поет. Член КПРС з 1959. Закін¬ 
чив Київ. держ. ун-т (1962). Перша 
зб. віршів «Соняшник» вийшла 
1962. Збірки «Протуберанці сер¬ 
ця» (1965), «Поезії» (1967), «Ба¬ 
лади буднів» (1967), «До джерел» 
(1972), «Корінь і крона» (1974; 
Держ. премія УРСР ім. Т. Г. Шев¬ 
ченка, 1976), «Київське небо» 
(1976) присвячені темі керівної 
ролі Комуністичної партії, рад. 
патріотизму, дружби народів. 
Віршам Д. властиві філос. узагаль¬ 
нення, громадян, пафос. Працює 
в галузі поетичного перекладу з 
зарубіжних літератур і літератур 
народів СРСР. За сценаріями 
Д. поставлено кінофільми «Камін¬ 
ний хрест», «Іду до тебе». 
Те.: Іду до тебе. К., 1970; Київське не¬ 
бо. К., 1976; Дума про вчителя. К.. 
1977; Сонце і слово. К., 1978; Соняч¬ 
ний фенікс. К., 1978; Рос. п е - 
р е к л.— Солнечньїй гром. М.. 1977. 

древлДни — одне з східносло¬ 
в’янських племен (союзів племен), 
яке в 6—12 ст. жило на Поліссі на 
Правобережжі Дніпра. Згадуються 
в «Повісті временних літ». Най¬ 
більшими містами Д. були Іскоро- 
стень (Коростень), Вручій (Овруч), 
Малин, Городськ та ін. Спочатку 
землі Д. становили самостійне кня¬ 
зівство з центром в Іскоростені. 
В 884 київ. кн. Олег підкорив Д., 
але після його смерті (912) вони 
вийшли з-під влади Києва. В 914 
київ. кн. Ігор знову підкорив Д., 
у яких, однак, залишився свій 
князь. У 942 відбувалися збройні 
сутички між військами київ, кня¬ 
зя й Д., які прагнули стати неза¬ 
лежними від Києва. Феод, верхів¬ 
ка Д. спробувала використати 
древлянське повстання 945 з ме¬ 
тою відокремитися від Києва. В 
946 княгиня Ольга, придушивши 
повстання, ліквідувала древлян¬ 
ське князівство. Д. займалися зем¬ 
леробством, скотарством і ремес¬ 
лами (залізоплавильним, вироб¬ 
ленням з овруцького шиферу пря¬ 
селець тощо). Останній раз Д. зга¬ 
дуються в літописі під 1136. З Д. 
пов’язують Корчацький могиль¬ 
ник, Луку-Райковецьку та ін. ар- 
хеол. пам’ятки. 
ДРЕВЛЯНСЬКЕ ПОВСТАННЯ 
945 — найраніше з засвідчених пи¬ 
семними джерелами повстання нар. 
мас у Давній Русі. Викликане спро¬ 
бою київ. кн. Ігоря провести 945 
повторний збір данини в землі 
древлян. Під час повстання Ігоря 
було вбито. З повстання скориста¬ 
лася дрсвлянська феод, верхівка 
на чолі з кн. Малом, щоб відокре¬ 
митися від Києва. В 946 Д. п. при¬ 
душила княгиня Ольга, яка, про¬ 
те, мусила провести певну регла¬ 
ментацію збирання данини. 
ДРЄВЧЕНКО (Древкін) Петро Се¬ 
менович (бл. 1863, Полтавщи¬ 
на — 1934) — укр. рад. кобзар. 
Жив у с. Залютиному під Харко¬ 
вом. У 13 років осліп. Учень Г. 
Гончаренка. Гру Д. високо цінував 
М. Лисенко. Разом із кобзарями 
П. Гащенком, С. Пасюгою та Г. 
Цибкою створив рад. думу «Про 
військо Червоне, про Леніна-бать- 
ка і синів його вірних». 
ДРЕГОВИЧІ — одне з східносло¬ 
в’янських племен (союзів племен), 
яке жило між Прип’яттю і Зх. 
Двіною. Згадуються в <Повісті 
временних літ». Вважають, що 
назва «дреговичі» пов’язана з дав- 
ньорус. словом «дрягва» — боло¬ 
то і вказує на характер місцевості, 
де жило це плем’я. Найбільшими 
містами Д. були Туров, Клецьк, 
Слуцьк. Землі Д. становили само¬ 
стійне князівство з центром у 
м. Турові. В 10 ст. це князівство 
ввійшло до складу Київської Ру¬ 
сі. Київ. кн. Володимир Святосла- 
вич під час поділу Русі на уділи 
більшу частину землі Д. включив 
до Туровського князівства, пн.-зх. 
частина ввійшла до Полоцького 
князівства. За археол. даними, 
Д.— землеробське населення, яке 
займалося й промислами та ремес¬ 
лами (обробка заліза, гончарство). 
ДРЕДНОУТ (англ. бгеасІпоидЬі — 
безстрашний) — клас англ. ліній¬ 
них кораблів (будувалися з 1905). 
Мав водотоннажність понад 17 
тис. т. 

ДРЕДНОУТ 

І. Ф. Драч. 

Драцена деремська. 

31* 
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ДРЕЗДЕН 

К.-Т. Дрейєр. 

І. X. Дрейсіг. 

Дрезден. Вулиця Пра- 
герштрассе. Архітектор 
П. Снігон та ін. 60-і 
рр. 20 ст. 

ДРЕЗДЕН — місто на Пд. Сх. 
НДР, адм. центр округу Дрезден. 
Вузол з-ць та автошляхів, аеро¬ 
порт, порт на р. Ельбі. 509,3 тис. ж. 
(1976). Д.— великий екон. і куль¬ 
тур. центр країни. В пром-сті про¬ 
відне місце посідає неметалоєм- 
не машинобудування (електротех. 
та електронна пром-сть, приладобу¬ 
дування, оптика й точна механіка). 
Підприємства легкої, швейної, меб¬ 
левої, харчосмакової галузей. Ви¬ 
готовлення фарфорових і скляних 
виробів. У Д.— Тех. ун-т, Вища 
трансп. школа, Мед. академія, 
консерваторія, Вища школа музи¬ 
ки та ін. вузи; оперний театр, дра¬ 
матичний чСтатстеатр», оркестр 
філармонії тощо. Музеї, в т. ч. 
Дрезденська картинна галерея, 
історичний, нар. мистецтва, зібран¬ 
ня фарфору. Під час 2-ї світової 
війни Д. зазнав великих руйнувань 
від брит. та амер. авіації, тепер 
місто відбудовано. Серед архіт. 
пам’яток: замок курфюрстів (ко¬ 
ролів; 15—19 ст.); палацовий ан¬ 
самбль Цвінгер (1711—22, арх. 
М. Д. Пеппельман), Японський па¬ 
лац (1715—41, архітектори 3. Лонг- 
люн, Ж. де Бодт і Пеппельман), 
палацово-парковий комплекс Піль- 
ніц (1720—24). Соціалістична забу¬ 
дова Д.— ансамблі площ Альт- 
маркт(1953—56, архітектори Й.Ра- 
шер, Г. Мюллер і Г. Гудер), Пост- 
плац (1965—67); вулиці Ернст-Тель- 
ман-штрассе, Прагерштрассе; спору¬ 
ди — Будинок преси (1960—68), 
Палац культури (1970, арх. В. 
Генш та ін.). Місто відоме з 1216. 
ДРЕЗДЕНСЬКА картйнна 
ГАЛЕРЕЯ — одна з найбільших 
світових скарбниць зх.-європ. 
живопису 15—19 ст. Засн. 1560. 
Була частиною Кунсткамери кур¬ 
фюрстів Саксонських, 1722 її 
значно розширено й перетворено на 
музей. У 1847—56 арх. Г. Земпер 
спорудив для галереї спец, буди¬ 
нок. У Д. к. г. зберігаються карти¬ 
ни нідерландських (Я. ван Ейка, 
Й. ван Клеве), італійських (С. 
Боттічеллі, Рафаеля, Джорджоне, 
Тіціана, П. Веронезе), німецьких 
(А. Дюрера, Г. Гольбейна Молод¬ 
шого, А. Менцеля), голландських 
(Рембрандта, Я. Вермера Делфт- 
ського), фламандських (П.-П. Ру- 
бенса, А. ван Дейка), іспанських 
(X. Рібери, Ф. Сурбарана, Д. Ве 
ласкеса), французьких (Н. Пус- 
сена, А. Ватто) та ін. художників. 
У 1945 під час англо-амер. бомбар¬ 
дування Дрездена Д. к. г. було 
зруйновано, близько 200 картин 
загинуло. Більшість творів, які 
фашисти заховали в непридатних 

для зберігання місцях, врятувала 
від загибелі Рад. Армія. Ці твори 
було вивезено до Рад. Союзу, тут 
вони зберігалися, а пошкоджені 
реставрувалися (частина їх тим¬ 
часово перебувала в Київ, музеї 
зх. та сх. мистецтва). В 1955 всі ці 
експонати передано НДР. У 1956 
Д. к. г. знову було відкрито. 
Літ.: Спасенньїе шедеврьі, т. 1—2. 
М., 1977; Зейдевитц Р., Зейдевитц 
М. Дрезденская галерея. Пер. с нем. 
М., 1965. І. М. Блюміна. 

Будинок Дрезденської картинної га¬ 
лереї. Північний фасад. Архітектор 
Г. Земпер. 1847 — 56 

ДРЕЗДЕНСЬКОГО БАНКУ ФІ¬ 
НАНСОВА ГРУПА (за назвою 
банку, засн 1872)— фінансово-мо- 
нополістичне угруповання ФРН, 
друге за величиною, після Німець¬ 
кого банку фінансової групи. 
Сформувалася навколо Дрезден¬ 
ського банку гол. чин. у післявоєн¬ 
ні роки. Об’єднує пром. концерни 
чАЕГ» (електротехніка, радіоелек¬ 
троніка), чФольксвагенверк» (ав¬ 
томобілебудування), чГРУНДІГ» 
(радіотехніка, радіоелектроніка) 
й багатогалузеві чОТКЕР», 
чКВЕЛЛЕ» та ін. З 1968 Д. б. ф. г. 
разом з групою Німецького банку 
контролює концерн чКрупп» (ви¬ 
робляє бл. 3000 видів продукції, 
у т. ч. чорні метали, вугілля, мор. 
судна, зброю тощо). До складу 
Д. б. ф. г. входять і великі страхові 
т-ва. Оборот капіталу концернів, 
що входять до Д. б. ф. г., 1977 ста¬ 
новив понад 100 млрд. марок. Д. 
б. ф. г. має великі капіталовкла¬ 
дення в багатьох країнах світу. 
Спільні інтереси пов’язують Д. 
б. ф. г. з рядом великих трансна¬ 
ціональних монополій, зокрема 
з амер. чЕкссон» (нафтова), англ.- 
голл. чЮНІЛЕВЕР». На базі осо¬ 
бистої унії група пов’язана з держ. 
апаратом ФРН. Місцеперебування 
Правління Д. б. ф. г.— м. Франк- 
фурт-на-Майні 

, В. А. Колибанов. 
ДРЕЗИНА (нім. Огаізіпе), авто¬ 
дрезина, мотодрезина — невелика 
транспортна залізнична машина з 
приводом від автомобільного або 
мотоциклетного двигуна внутріш¬ 
нього згоряння. Розрізняють Д. 
(мал.) вантажні й пасажирські. 
Використовують їх для переве¬ 
зень на незначну віддаль. У пер¬ 
ших Д. був ручний привод. Наз¬ 
ва — за ім’ям нім. винахідника 
К.-Ф. Дреза (1785—1851). 
ДРЕЙЄР (Огеуег) Карл-Теодор 
(3.11 1889, Копенгаген — 20. III 
1968, там же) — датський кіноре¬ 
жисер і сценарист. У кіно з 1918. 
У фільмах чСторінки з Книги Са¬ 
тани» (1920), чВдова пастора» 
(1920, Швеція), чМіхаель» (1924, 
Німеччина), чПоважай свою дру¬ 
жину» (1925) критикував бурж. 
спосіб життя й бурж. мораль. Вер¬ 

шина творчості Д.— фільм чСтрас- 
ті Жанни д’Арк» (1927, Франція), 
який став одним з найзначніших 
досягнень ч ні мого» кіно. Інші 
фільми: чДень гніву» (1943), чСло- 
во» (1955), чГертруда» (1965). 
ДРЕИКА ПРОТбКА - протока 
між о. Вогняна Земля і Пд. Шет- 
лендськими островами, сполучає 
Тихий ок. з Атлантичним. Шир. 
до 950 км (найширша протока 
земної кулі). Глибина до 5840 м. 
У районі Д. п. часто бувають штор¬ 
ми. Взимку пд. частина Д. п. за¬ 
мерзає. Багато айсбергів. Названа 
на честь англ. мореплавця Ф. 
Дрейка, який 1578 проплив нею. 
дреисЕна — рід двостулкових 
молюсків. Те саме, що й три¬ 
гранна. 
ДРЕЙСІГ Іван Християнович 
[1791, Саксонія— 12 (24).ХІІ 
1888, Харків] — рос. і укр. актор. 
Сценічну діяльність почав у Хар¬ 
ків. трупі І. Штейна (бл. 1814). 
Працював у трупах Д. Журахов- 
ського, К- М. Зелінського, І. Пі¬ 
лоні та ін. Керував власною трупою 
у Ставрополі (1845), Тбілісі (1845— 
46). В різних рос. трупах на Укра¬ 
їні працював і в 60—80-х рр. 
Ролі: Виборний, Чупрун (чНатал¬ 
ка Полтавка», чМоскаль-чарівник» 
Котляревського), Шельменко, По- 
тап Левурда (чїїіельменко-ден- 
щик», чБой-жінка» Квітки-Ос- 
нов’яненка), Городничий, Подко- 
льосін (чРевізор», ч Одруження» 
М. Гоголя) та ін. Д.—автор укр. во- 
девіля чДва брати із Санжарівки, 
третій із Хорола» (1846), в якому 
грав роль Панька Вередея. 

М. Ф. Дібровенко. 

ДРЕЙФ (від голл. сігііуєп — гна¬ 
ти, плавати)— 1) Пасивний рух 
плаваючого тіла (напр., крижини 
в морі) від діяння морських те¬ 
чій, вітру і хвиль. 2) Знесення вбік 
від курсу (від діяння вітру чи ін. 
факторів) судна на морі або літаль¬ 
ного апарата в повітрі. 
ДРЕЙФ ГЕНІВ, генетико-автома- 
тичні процеси — випадкова зміна 
генетичної структури популяцій 
(частоти генів або алелі в), не по¬ 
в’язана з дією добору, мутаційно¬ 
го процесу (мутагенезу) й мігра¬ 
цій. Дія Д. г. особливо яскраво 
виявляється в малих популяціях. 
Якщо внаслідок сезонної зміни 
чисельності популяції, стихійного 
лиха або заселення нової території 
вихідна популяція зменшується чи 
розпадається на менші, то в ново 
утвореній популяції нове покоління 
буде представлене нащадками не¬ 
великої кількості особин початко¬ 
вої великої популяції, які суто 
випадково можуть виявитись но¬ 
сіями рідкісних генів. При три¬ 
валій ізоляції нової популяції 
концентрація таких генів у ній 
виявиться значно більшою, ніж 
у вихідній популяції. Багато які 
випадки підвищеної зустрічаль- 
ності альбінізму, деяких спадко¬ 
вих хвороб у невеликих ізольова¬ 
них популяціях людей поясню¬ 
ються Д. г. (т. з. чпринцип осново¬ 
положника»). Відомі випадки, 
коли в популяціях с.-г. тварин різ¬ 
ко зростала концентрація леталь¬ 
них генів у зв’язку з широким ви¬ 
користанням гетерозиготних (див. 
Гетерозиготність) за цими гена¬ 
ми бугаїв-плідників. Тому широке 



використання у тваринництві штуч¬ 
ного осіменіння самок глибокоза- 
мороженою спермою, внаслідок 
чого один самець стає батьком со¬ 
тень тисяч нащадків, вимагає най- 
ретельнішої перевірки спадкових 
якостей тварин-плідників. Д. г. 
не має самостійного значення в ево¬ 
люції організмів; він діє разом з ін. 
генетичними й екологічними фак¬ 
торами, що сприяють спадковому 
перетворенню популяції, в першу 
чергу з добором. Термін < дрейф 
генів» запропонував амер. гене¬ 
тик С. Райт (1931). В. І. Євсиков. 

ДРЕЙФОВІ ТЕЧІЇ — течії, що 
виникають у водоймах (морях, 
озерах) під впливом постійних 
або панівних вітрів. Швидкість 
Д. т. залежить від швидкості віт¬ 
ру, а напрям (внаслідок діяння 
відхиляючої сили обертання Зем¬ 
лі) відхиляється від напряму вітрів 
у Пн. півкулі праворуч, у Пд.— лі¬ 
воруч. Нижня межа Д. т. досягає 
глиб. 200 м. До Д. т. належать 
Західних Вітрів течії й пасатні, 
або екваторіальні, течії в океанах. 
ДРЕЙФУСА СПРАВА — судо¬ 
вий процес по звинуваченню в шпи¬ 
гунстві на користь Німеччини офі¬ 
цера франц. Генштабу єврея Аль- 
фреда Дрейфуса. Д. с. сфаб¬ 
рикована реакційною франц. вояч¬ 
чиною, почалася 1894. Д. с. стала 
предметом гострої політ, боротьби 
у Франції. Військ, суд засудив 
Дрейфуса на довічну каторгу 
(1894). Реакція використала Д. с. 
для розпалювання кампанії шові¬ 
нізму й антисемітизму, наступу на 
демократичні свободи. Д. с. було 
закрито 1900; під тиском світової 
громадськості Дрейфуса 1906 реа¬ 
білітовано. 
ДРЕМЛ&ГА Микола Васильович 
[н. 9 (22).VI 1917, с. Бутурлинів- 
ка, тепер місто Ворон, обл.] — 
український рад. композитор і 
педагог, засл. діяч мист. УРСР 
(з 1972). В 1946 закінчив Київ, 
консерваторію. Твори: симф. пое¬ 
ми <Батьківщина», <Пам’яті ге¬ 
роя», чРідні простори» (1956— 
60), <Болгарська поема» (1964); 
кантата <На оновленій землі» 
(1963), ораторія «Ленін» (1970), 
твори для фортепіано і бандури, 
хори, романси і пісні та музика 
для театру і кіно. 
ДРЕНАЖ (від англ. бгаіп — осу¬ 
шувати) — система штучних во- 
дотоків — дрен (труб, свердловин 
тощо), якими з грунту відводять 
зайву воду, а також спосіб осушу¬ 
вання земель за допомогою цих 
водотоків. Розрізняють Д. (мал.): 
горизонтальний, вертикальний і 
комбінований; лінійний, паралель¬ 
ний і кільцевий: пристінний, поза- 
стінний, пластовий тощо. Горизон¬ 
тальний Д. являє собою систему 
канав, прорізів або залізобетонних 
потоків (відкритий Д.), а також 
труб, галерей, горизонтальних свер¬ 
дловин, штолень тощо (закритий 
Д.). Водогонами вертикального Д. 
є поглинальні свердловини, коло¬ 
дязі, голкофільтри та ін. Дре¬ 
нажні водотоки роблять пооди¬ 
нокі або об’єднані системами ко¬ 
лекторів; з самопливним або при¬ 
мусовим (напр., насосами) відве¬ 
денням води. Вибір Д. зумовлю¬ 
ється глибиною дренованих го¬ 
ризонтів, гідродинамічними вла¬ 

стивостями води, складом і особ¬ 
ливостями осушуваних грунтів. За 
допомогою Д. осушують надмірно 
зволожені землі (осушувальний 
Д.), знижують рівень грунтових 
вод і запобігають заболочуванню й 
засолюванню грунту (розсолюваль- 
ний Д.), посилюють газообмін у 
важких глинистих грунтах (аера¬ 
ційний Д.). Використовуючи Д., 
відводять підземні води від зсув¬ 
них схилів, осушують і зміцнюють 
основи споруд, зменшують тиск 
води на них тощо. 
Літ.: Богомолов Г. В. Гидрогеология с 
основами инженерной геологии. М., 
1975. В. Ф. Краєв. 
ДРЕНАЖ у медицині — 
пристосування для виведення рі¬ 
дини (гною, випоту) з ран, абсце¬ 
сів, деяких порожнин організму 
тощо. Як Д. використовують мар¬ 
леві чи гумові стрічки, гумові, 
скляні або пластмасові трубки. 
ДРЕНАЖНІ машйни — само¬ 
хідні, навісні або причіпні маши¬ 
ни для прокладання дренажу на 
осушуваних і зрошуваних землях, 
а також торфовищах. За способом 
прокладання в грунті дрен (труб, 
кротовин, щілин) розрізняють кро¬ 
тові Д. м. (для прокладання під¬ 
земних отворів діаметром 8—25 см 
на глибині до 1 м, схожих на крото¬ 
ві ходи); Д. м. для щілинного (без- 
траншейного) дренажу (різновид¬ 
ність кротового з тією особливістю, 
що отвір має вигляд щілини, за¬ 
критої у верхній частині); Д. м. 
для гончарного (траншейного) дре¬ 
нажу (закладка в траншеї гончар¬ 
них, пластмасових та ін. труб на 
щільних, перезволожених грунтах). 
В СРСР, зокрема на Україні, з 
кротових Д. м. найбільше викори¬ 
стовують кротувач начіпний МД- 
100 (Д-657), призначений для кро¬ 
тового дренажу в торфових і міне¬ 
ральних грунтах з метою осушен¬ 
ня й поліпшення аерації. Робочий 
орган кротувача (мал. 2) склада¬ 
ється з ножа 5 (для попереднього 
формування кротової дрени), й 
дренера б, який і видавлює ипід- 
земні отвори— кротові дрени. Його 
навішують на трактор ДТ-75Б. 
Продуктивність — до 1,5 погон¬ 
них км за годину. Для безтраншей- 
ного прокладання щілинного дрена¬ 
жу застосовують дренажно-ножо¬ 
ві Д. м. (мал. 3); вони прокладають 
пластмасові труби на дні вузької 
щілини (глиб, до 2,5 м), яку про¬ 
різує черенковий ніж Д. м. Для 
прокладання гончарного дренажу 
траншейним способом застосову¬ 
ють екскаватори-дреноукладачі 
(ЗТЦ-163, ЗТЦ-202А) з робочим 
органом у вигляді ківшового лан¬ 
цюга (мал. 1). Ці Д. м. одночасно 
риють траншеї, прокладають дре¬ 
нажні труби й ізолюють їх фільтра¬ 
ми. Продуктивність — 70—293 по¬ 
гонні м за годину. В СРСР скон¬ 
струйовано й такі Д. м., що самі 
під землею формують із стрічки 
дренажні труби й одночасно про¬ 
кладають їх. С. О. Карпенко. 

Мал. 1. Дренажна машина. Екскава- 
тор-дреноукладач. 

ДРЕС — скорочена назва держав¬ 
ної районної електростанції. 
ДРЕСИРУВАННЯ (від франц. 
(ІГЄ55ЄГ — привчати) — цілеспря¬ 
моване вироблення й закріплення 
у тварин певних (необхідних лю¬ 
дині) дій і навиків в результаті 
утворення умовних рефлексів. 
Теор. основа сучас. Д.— вчення 
І. Павлова про вищу нервову 
діяльність. При Д., як правило, 
використовують умовні подраз¬ 
ники (звукова команда, жест, по¬ 
каз корму) в поєднанні з безу¬ 
мовними (напр., мех. подразники), 
які викликають у тварин необхідну 
реакцію. Д. застосовують у г-ві, 
оборонно-спортивній роботі (Д. со¬ 
бак — мисливських, службових 
тощо, коней, голубів); наук. знач, 
має Д. дельфінів. Д.— давній жанр 
циркового мистецтва. В кін. 19 ст. 
дресирувальник В. Л. Дуров (див. 
Дурови) розробив нові методи Д.: 
зокрема метод безбольового заохо¬ 
чувального Д., засн. на врахуванні 
природжених властивостей твари¬ 
ни. Майстри Д. в рад. цирку: 
М. Гладильщиков, І. Бугримова, 
О. Буслаєв, В. Г. і Ю. В. Дурови, 
В. І. Філатов, Б. Едер та ін. 
ДРЕСИРУВАННЯ БДЖІЛ — ме¬ 
тод штучного посилення запилю- 
вальної і збиральної діяльності 
бджіл на квітках рослин, які пога¬ 
но виділяють нектар. В основі 
Д. б. лежить вироблення у бджіл 
умовних рефлексів на запах, ко¬ 
лір, форму, місцезнаходження 
квіток та ін. Якщо виділення 
нектару квітками ослаблюється, 
то бджоли перестають до них лі¬ 
тати, запилення рослин погіршу¬ 
ється і врожайність знижується. 
В Рад. Союзі розроблено методи 
Д. б. на запилення, що полягає 
в підгодівлі бджіл цукровим сиро¬ 
пом, настояним на квітках рослин, 
що потребують запилення. Бджо¬ 
ли летять саме на ті рослини, які 
мають запах підгодівлі. Бджоли 
сприяють підвищенню (на ЗО— 
50%) врожайності кормових трав, 
плодоягідних насаджень, багатьох 
тех. і овочевих культур. Д. б. 
сприяє й збільшенню медозбору. 
Літ.: Бабич І. А., Мегедь О. Г. 
Бджільництво. К., 1973. 

Я. П. Поштаренгсо. 

ДРЖИЧ (Цг2іс) Марин (1508, 
Дубровник — 2.У 1567, Венеція) 
— хорватський драматург, пред¬ 
ставник л-ри Дубровника. Літ. 
діяльність почав у 2-й пол. 30-х 
рр. 16 ст. ліричними поезіями 
в дусі Ф. Петрарки. Відіграв 
значну роль у становленні дуб- 
ровницького театру. В багатьох 
п’єсах наявні елементи гострої 
критики тогочасного суспільства. 
Найвідоміша комедія Д.— <Дядеч¬ 
ко Мароє» (пост. 1550) — з життя 
Дубровника й Рима. 
дригАльського Острів — 
куполоподібне льодовикове під¬ 
няття в морі Дейвіса, за 78 км на 
Пн. від Антарктиди. Пл. 204 км2. 
Вис. до 327 м. Береги урвисті. Від¬ 
критий 1912 австрал. антарктич¬ 
ною експедицією. Вперше Д. о. 
дослідила рад. експедиція 1956. 
В 1960 на Д. о. працювала рад. тим¬ 
часова метеорологічна станція 
«Мир». Названий на честь нім. по¬ 
лярного дослідника Е. Дригальсь- 
кого. 
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ДРИГАЛЬСЬКОГО 

ОСТРІВ 

Дренаж комбінований 
зсувного схилу: 
1 —* поглинальна сверд¬ 
ловина; 
2 — фільтр; 
3 — штольня. 

Мал. 2. Дренажна 
машина-кротувач начіп¬ 
ний МД-100 (Д*657): 
1 — гідроциліндр під¬ 
німання робочого орга¬ 
на; 2 — гідроциліндр 
гідросистеми; 3 — ра¬ 
ма навіски; 4 — важіль 
начіпної системи; 5 — 
ніж; 6 — дренер. 

Мал. 3. Дренажна ма¬ 
шина для прокладання 
пластмасових труб: 1 — 
барабан; 2 — труба; 
3 — напрямний жолоб; 
4 — ніж. 
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ДРИМБА 

Дріада восьмипелюст- 
кова. Квітуча рослина. 

Дрізд чорний. 

ДРЙМБА — щипковий муз. ін¬ 
струмент. Див. Варган. 
ДРЙНА — ріка в Югославії, пра¬ 
ва притока Сави (бас. Дунаю). Ут¬ 
ворюється внаслідок злиття річок 
Піви й Тари, що беруть початок на 
Динарському нагір’ї. Довж. від ви¬ 
токів Тари 460 км, площа бас. 
19,6 тис. км2. Пересічна витрата 
води в пониззі 341 м3/с. Має вузьку, 
глибоку долину, водоспади. На Д. 
споруджено ГЕС. Несудноплавна. 

ДРЙНОВ Марин Стоянов [2. XI 
1838, Панапорипгге, тепер НРБ — 
28.11 (13.ІІІ) 1906, Харків] — болт, 
і рос. історик, філолог, громад, 
діяч, член Петеро. АН (з 1898). З 
вересня 1858 до березня 1861 жив 
у Києві й відвідував філос. клас 
Київ, семінарії. Закінчив Моск. 
ун-т (1865). З 1869 — голова Болт, 
літ. т-ва. Автор першої єдиної болг. 
орфографії, заклав основи сучас. 
болг. літ. мови. В 1878—79 — мі¬ 
ністр нар. освіти Болгарії. Брав 
участь у створенні першої болг. 
конституції 1879. З 1875 (з перер¬ 
вами) — професор слов’янознав¬ 
ства Харків, ун-ту. З 1877 — секре¬ 
тар, з 1890 — голова Історико- 
філологічного Ттва при Харків, 
ун-ті. Працями з історії південно- 
слов. народів, у т. ч. болг. народу, 
поклав початок істор. науці в Бол¬ 
гарії. Сприяв розвиткові росій¬ 
сько- і українсько-болг. культур, 
зв’язків. 

ДРЙФТОВА ГІПбТЕЗА — гіпо¬ 
теза горизонтального переміщення 
(дрифту, ^бо дрейфу) материків. 
Висунув и в 2-й пол. 19 ст. рос. 
астроном-аматор Є. В. Биханов, 
істотно доповнили й розвинули на 
поч. 20 ст. амер. геолог Ф. Тейлор 
і нім. геофізик А. Вегенер. Д. г. 
припускає горизонтальне перемі¬ 
щення материків по пластичному 
базальтовому шару земної кори. 
Грунтується на подібності обрисів 
материків, геол. будови й органіч¬ 
них решток у гірських породах 
берегів віддалених континентів, 
відмінностях у будові земної ко¬ 
ри материків і океанів. За Д. г. 
Земля спочатку була вкрита тон¬ 
ким материковим шаром, який у 
палеозої (див. Палеозойська ера 
і група) розпався, потім згромадив¬ 
ся в єдиний суперматерик — Пан- 
гею, яка на початку мезозою (див. 
Мезозойська ера і група) розко¬ 
лолася на окремі материки — Аф¬ 
рику, Америку, Євразію та ін., що 
почали дрифтувати в зх. і пд. 
напрямах. Д. г. в серед. 20 ст. 
втратила своє значення, а в 
60-х рр. була модернізована на ос¬ 
нові нових досліджень у галузі 
геофізики, зокрема вивчення бу¬ 
дови дна океанів, і стала відома 
як глобальна тектоніка. 

Ю. М. Довгаль. 

ДРІАДА (Огуаз) — рід рослин ро¬ 
дини розових. Вічнозелені кущики 
зі сланкими дуже гіллястими стеб¬ 
лами. Листки прості, шкірясті, 
зверху блискучі, зісподу сіро- 
або білоповстисті. Квітки великі, 
поодинокі, на довгих квітконосах, 
білі, рідше жовті. Плід — сім’ян¬ 
ка. 18 видів. В СРСР — 10 ви¬ 
дів (у тундрі, на вапнякових 
скелях і гірських луках); з них 
в УРСР (у Карпатах) — один 
вид — Д. восьмипелюсткова (О. 

осюреіаіа). Використовується як 
декоративна рослина при створенні 
«альпійських гірок». 
дріАди (грец. Дроабєд, від 
6ро£ — дерево) — у грец. міфоло¬ 
гії німфи — покровительки дерев, 
що живуть у лісах і гаях. Допома¬ 
гають людям, які доглядають дере¬ 
ва. 
ДРІБ у математиці — ви¬ 

тті 
раз вигляду —, де т і п — числа 

або вирази. Його можна розгляда¬ 
ти як частку від ділення чисель¬ 
ника т на знаменник п 

|напр., = 2ах : (а — *)|. Су¬ 

му, різницю, добуток і частку 
двох Д. обчислюють за формула- 

т 5 ті ± 725 772 5 
ми — ± — =--—; — — = пі ПІ п і 

тз т 5 ті 
= Т“-ЙГ- дода- 
вання і множення Д. виконуються 
властивості комутативності, асо¬ 
ціативності й дистрибутивності. 
Значення Д. не зміниться, якщо 
його чисельник і знаменник помно¬ 
жити на одне й те саме відмінне 
від 0 число (основна влас¬ 
тивість Д.). Користуючись 
цією властивістю, Д. можна скоро¬ 
чувати або зводити до спільного 
знаменника. 

Д. — наз. звичайним, якщо т і 
п 

п — натуральні числа. Звичайний 
Д. наз. правильним, якщо 
його чисельник менший за знамен- 

чисельник більший або дорівнює 

знаменникові. Звичайний Д. — п 
наз. нескоротним, якщо 
найбільший спільний дільник чи¬ 
сел т і п дорівнює одиниці. Стро¬ 
го кажучи, звичайні Д.— не числа, 
а символи для позначення чисел 

2 
(пілих ї дробових). Так, у позначає 

4.9 

т ~ ШЛ1- дробове число, а 

Існує безліч звичайних Д., які по¬ 
значають одне й те саме число. Два 
рівні звичайні Д.— це різні позна- 

т 5 
чення одного числа. — = — тоді, 

т , 5 
коли ті = П5, — < — тоді, коли 

ті < т. Суму цілого числа і зви¬ 
чайного Д. часто записують без 

, . 3 .3 
знака +, напр., 4 + у = 4 у 

Таке число можна записати і у 
З 

вигляді неправильного Д.: 4 -у = 

4-5 + 3 23 0 ^ „ 
=---= —. Звичайні Д. 

були відомі за кілька тисячоліть 
до н. е. Спочатку оперували тіль¬ 
ки аліквотними дроба¬ 
ми — такими, чисельники яких 
дорівнюють 1. В 3-му тис. до н. е. 
вавілонські математики ввели 
шістдесяткові Д., тобто такі, зна¬ 
менники яких є лише натуральні 
степені числа 60. Пізніше з’яви¬ 
лись десяткові дроби та ланцюгові 
дроби. В Росії звичайні Д. наз. 
«долями», «ламаними числами». 
Літ.: Андронов И. К. Арифметика 
дробнмх чисел и основних величин. 
М.. 1955: Депман И. Я. История ариф¬ 

метики. М., 1965; Кужель О. В. Осно¬ 
ви арифметики. К., 1965; Хинчин 
А. Я. Цепнне дроби. М., 1978. 

Г. П. Бевз. 

«ДРІБНА БІБЛІОТЕКА» — ви- 
дання перекладних творів худож. 
і наук, літератури, здійснюване 
1. Франком, М. Павликом, І. Бе- 
леєм (1878—79). Гол. спрямування 
«Д. б.» полягало в пропаганді ідей 
революц. просвітительства, мате¬ 
ріалістичного природознавства, 
зразків прогресивної худож. л-ри. 
Вийшло 14 випусків. У шести з них 
вміщено твори Г. Успенського, Е. 
Золя, Дж. Байрона, оповідання 
1. Франка -«На дні». Решту випус¬ 
ків присвячено суспільно-політ. 
і наук, темам (праці М. Добролю- 
бова, Д. Писарєва, М. Драгомано- 
ва, Е. Геккеля, Т. Гекслі та ін.). 

ДРІБНА буржуазія — дрібні 
власники, що займають проміжне 
становище між основними класа¬ 
ми капіталістичного суспільства — 
буржуазією і пролетаріатом. До 
Д. б. належать: трудове селянство, 
ремісники й кустарі та дрібні 
торговці. Дрібний буржуа відріз¬ 
няється від робітника тим, що 
має у приватній власності за¬ 
соби вироби., які становлять осно¬ 
ву його вироон. і гол. джерело існу¬ 
вання. За капіталізму, особливо на 
стадії імперіалізму, осн. маса Д. б. 
розорюється й перетворюється на 
пролетарів. Лише незначна части¬ 
на її стає підприємцями. Таке ста¬ 
новище Д. б. пояснює її двоїсту 
природу: як трудівник вона тя¬ 
жіє до пролетаріату й багато в чо¬ 
му солідарна з ним у його бороть¬ 
бі; як приватний власник вона 
прагне зберегти свій статус, ви¬ 
битися в ряди буржуазії. Двоїста 
природа Д. б. визначає хиткість 
її позицій у класовій боротьбі, 
нестійкість її ідеології (див. Дріб¬ 
нобуржуазна політична економія). 
Це призводить до того, що вона лег¬ 
ко піддається демагогії найреакцій- 
ніших кіл великої буржуазії (див. 
фашизм). В умовах сучас. дер¬ 
жавно-монополістичного капіта¬ 
лізму дрібнобуржуазне забарвлен¬ 
ня мають багато антикомуністичних 
«теорій» і концепцій від правоек¬ 
стремістських до лівоекстреміст¬ 
ських. В боротьбі проти капіталіз¬ 
му пролетаріат намагається залу¬ 
чити на свій бік осн. маси Д. б. 
(особливо трудове селянство), 
які загалом заінтересовані в лік¬ 
відації гніту монополій. У краї¬ 
нах, що визволилися від колоніаль¬ 
ної залежності, селянство та ін. 
верстви Д. б. становлять більшість 
населення і в союзі з ще малочи- 
сленним, але зростаючим робітни¬ 
чим класом є осн. революц. силою 
нац.-визвольного руху, антифеод. 
і антиімперіалістичних революцій. 
В соціалістичній революції трудо¬ 
ве селянство стає союзником рооітн. 
класу. Досвід СРСР та ін. соціа¬ 
лістичних країн показує, що під 
керівництвом партій робітн. класу 
успішно відбувається процес пере¬ 
виховання дрібнобурж. мас і пе¬ 
ретворення їх на трудівників со¬ 
ціалістичного суспільства. 

М. М. Кириєнко. 

ДРІБНОБУРЖУАЗНА ПОЛІ¬ 
ТИЧНА ЕКОНОМІЯ — напрям 
у політичній економії. що вира- 



жає ідеологію дрібної буржуазії. 
Виникла на початку 19 ст. у Фран¬ 
ції. її основоположники — Ж.-Ш. 
Сісмонді й П.-Ж. Прудон. Д. п. е. 
є відображенням суперечливого 
становища дрібних виробників у 
бурж. суспільстві. Розорення їх 
за капіталізму викликає з їхнього 
боку гостру критику капіталізму. 
Водночас дрібна буржуазія як 
клас, що виступає приватним влас¬ 
ником, захищає основи капіталіз¬ 
му — приватну власність на за¬ 
соби вироби., «вільне підприємни¬ 
цтво» тощо. Представники Д. п. е. 
в числі перших вказали на супе¬ 
речності капіталізму, проте вони 
не розкривали їхньої соціально- 
екон. суті. Д. п. е. підміняє наук, 
аналіз об’єктивних закономірнос¬ 
тей сусп. розвитку проповіддю 
дрібнобурж. моралі, висуває уто¬ 
пічні проекти для подолання капі¬ 
талістичних суперечностей, які не 
зачіпають основ експлуататорсько¬ 
го ладу. Ідеалізація дрібного ви¬ 
роби. спричинює вульгарно-ма¬ 
теріалістичне тлумачення Д. п. е. 
соціально-екон. процесів. Критика 
капіталізму грунтується не на піз¬ 
нанні екон. законів, а на абстракт¬ 
ній ідеї про можливість повернен¬ 
ня до дрібного вироби., вона «не 
передхоплювала, — писав В. І. Ле¬ 
нін,—майбутнє, а реставрувала ми¬ 
нуле» (Повне зібр. тв., т. 2, с. 230). 
Ідеологи дрібної буржуазії по¬ 
клали початок тлумаченню політ, 
економії як науки про споживання 
й розподіл. Критикуючи розподіл, 
який існує в бурж. суспільстві, во¬ 
ни вважали, що його можна замі¬ 
нити й поліпшити за допомогою 
д-ви, не змінюючи самого капіта¬ 
лістичного ладу (Сісмонді). Пру¬ 
дон сподівався реформувати капі¬ 
талізм, знищити експлуатацію в 
рамках бурж. суспільства шляхом 
реорганізації обігу. Розвиток ка¬ 
піталізму й зміни, що відбувають¬ 
ся в зв’язку з цим у становищі 
дрібної буржуазії, зумовлюють і 
еволюцію дрібнобуржуазних кон¬ 
цепцій. 
У сучас. умовах Д. п. е. представ¬ 
лена безпосередньо дрібнобурж. 
екон. теоріями, в яких проявля¬ 
ються виразно опір дрібної бур¬ 
жуазії пануванню фінанс. капіта¬ 
лу, її безплідні сподівання вряту¬ 
ватися від розорення (див. Демо¬ 
кратичний соціалізм», <Ринковий 
соціалізм» та ін.), і реформізмом. 
Однією з ревізіоністських форм 
Д. п. е. є концепція <казарменого 
комунізму> маоїстського зразка. 
Приділяючи велику увагу критиці 
дрібнобурж. концепцій, В. І. Ленін 
підкреслював, що боротьба з дріб¬ 
нобурж. течіями екон. думки «обо¬ 
в’язкова для партії пролетаріату, 
яка повинна відвойовувати від 
буржуазії одурених нею дрібних 
хазяйчиків і мільйони трудящих, 
поставлених у більш-менш дрібно¬ 
буржуазні умови життя» (Повне 
зібр. тв., т. 27, с. 289). 

Л. Я. Корнійчук. 
ДРІБУШКИ — 1) Види рухів в 
укр. народних танцях. Виконують¬ 
ся дрібними кроками (звідси й 
назва), притулами. Серед Д.— 
тропак, тропітка, стукалочка, дрі¬ 
бушка на місці з притупом, при¬ 
тул, потрійний притуп та ін. 2) Ди¬ 
тяча гра. 

дрГжджі — група одноклітин¬ 
них грибів. Серед дріжджів є сум¬ 
часті гриби (більшість видів Д.), 
базидіоміцети й аспорогенні, що їх 
відносять до незавершених грибів. 
Клітини нерухомі, округлі, оваль¬ 
ні, еліпсовидні, довж. 8—10 мкм, 
шир. 2—7 мкм. Деякі Д. можуть 
утворювати несправжню грибницю. 
Розмноження нестатеве — здебіль¬ 
шого брунькування, у ЗсЬігозассЬа- 
готусез — поділ, у ЗассЬаготусо- 
СІЄ5 — брунькування з наступним 
поділом; Д., які належать до бази¬ 
діальних і сумчастих грибів, при¬ 
таманне ще й статеве розмноження. 
Д. дуже поширені в природі (в во¬ 
ді, грунті, рослинних і тваринних 
організмах), особливо там, де є 
цукристі речовини (ягоди, фрукти, 
молочні продукти тощо). У зв’яз¬ 
ку зі здатністю Д. викликати спир¬ 
тове бродіння їх використовують 
у хлібопеченні, виноробстві, пиво¬ 
варінні, спиртовому й гліцериново¬ 
му виробництві, молочній пром-сті 
тощо. їх широко застосовують 
для одержання кормового (див. 
Дріжджі кормові) й харчового біл¬ 
ка, а також амінокислот, вітамінів 
(групи В, О, каротиноїдів та ін.), 
полісахаридів, ліпідів, ферментів 
тощо. Серед Д. трапляються й пато¬ 
генні форми, що спричинюють за¬ 
хворювання людини і тварин — 
кандидамікози, бластомікози то¬ 
що. Див. також Дріжджове ви¬ 
робництво. Є І. Квасников. 

ДРГЖДЖІ КОРМОВГ— спеціаль- 
но вирощувані на корм дріжджі 
видів Тогиіа иШіз, Мопіііа тигта- 
піса та ін. Цінний білково-вітамін- 
ний корм. Вирощують на відходах 
деревини, качанах кукурудзи, луз¬ 
зі соняшнику, соломі, комиші та 
відходах целюлозно-паперової й 
спиртової пром-сті. 3 1т відходів 
деревини або качанів кукурудзи 
одержують 200—250 кг Д. к. Ви¬ 
пускають Д. к. пресованими або 
сухими. В 100 кг сухого корму — 
113,7 корм. од. і 42,4 кг перетрав¬ 
ного протеїну. Д. к. містять ви- 
сокопоживний білок (85—90% пе¬ 
ретравності) з майже всіма аміно¬ 
кислотами, а також вітаміни й мі¬ 
неральні речовини. Згодовування 
Д. к. як білкового компонента в 
раціоні підвищує продуктивність 
тварин. Застосовують і дріжджу¬ 
вання кормів. 
Літ.: Копил А. М. Підготовка, збері¬ 
гання та використання кормів. К., 
1973. 

ДРІЖДЖОВЕ ВИРОБНИЦТВО 
— виробництво пекарських дріжд¬ 
жів роду ЗассЬаготусез, що грун¬ 
тується на вирощуванні їх у вод¬ 
ному розчині меляси. В процесі 
такого вироб. мелясу розбавля¬ 
ють чистою водою (у співвідно¬ 
шенні 1:1), розчин дезинфікують 
хлорним вапном і підкислюють сір¬ 
чаною к-тою, після чого в нього до¬ 
дають живильні фосфорні й азо¬ 
тисті солі. Далі розчин нагрівають 
до т-ри 100°С, витримують про¬ 
тягом 1 год, охолоджують і філь¬ 
трують або прояснюють за допо¬ 
могою центрифуг. Прояснений роз¬ 
чин меляси знову розбавляють 
чистою водою (до концентрації 
сухих речовин 4—6% ) і додають у 
нього для розмножування дріжджі 
з чистих культур. З одержаного та¬ 
ким способом розчину в дріжджо- 

ростильному апараті вирощують 
маточні й товарні дріжджі. В про¬ 
цесі вирощування в апарат пода¬ 
ють стиснуте повітря (60—100 
ма/год на 1 м3 рідини). Вирощені 
дріжджі виділяють за допомогою 
сепараторів, вологу з них вида¬ 
ляють фільтр-пресами або вакуум- 
фільтрами. Пресовані дріжджі 
розфасовують у бруски масою 50, 
100 і 1000 г. Зберігають і транспор¬ 
тують їх при т-рі 0 -і- 4°С. Пе¬ 
карські дріжджі виробляють і з 
дріжджів, використовуваних у 
спиртовому виробництві. 

О. Д. Коваленко. 
ДРІЗД (Тигсіиз) — рід птахів ро¬ 
дини дроздових. Розміри серед¬ 
ні (довж. тіла 20—25 см), оперен¬ 
ня строкате або одноколірне. Гніз¬ 
дяться парами або колоніями на 
деревах, кущах чи на землі. За рік 
1—2 кладки по 3—7 яєць. У роді 
бл. 60 видів, поширених переважно 
в Європі, Азії й Америці. В СРСР 
— 13 видів, у т. ч. в УРСР — 9, з 
них найпоширеніші Д. чорний, або 
кіс (Т. тегиіа), Д. омелюх ГГ. 
уізсіуопіз) і Д. співочий (Т. рпі- 
Іотеїоз). Живляться Д. комахами, 
червами, ягодами. 
ДРІК (Оепізіа) — рід рослин ро¬ 
дини бобових. Невисокі кущі або 
напівкущі. Стебла в деяких видів 
колючі. Листки прості або трійчас¬ 
ті, іноді густоопушені. Квітки дво¬ 
статеві жовті або білі, зібрані у 
верхівкові китиці. Бл. 75 видів 
переважно в Європі, Пн. Африці 
і Зх. Азії. В СРСР — 20 видів, з 
них в УРСР — 8. Найпошир. Д. 
красильний (О. ііпсіогіа), що трап¬ 
ляється по всій УРСР (у сухих 
лісах, на узліссях, серед чагарни¬ 
ків). Містить алкалоїди цитизин, 
який застосовують як стимуля¬ 
тор дихання, й анагірин. Деякі ви¬ 
ди — декоративні рослини. Д.— 
добрі медоноси: тваринами не по¬ 
їдаються. 
ДРІМЛЮГОПОДГБНІ (Саргі- 
тиїді^огтез) — ряд птахів. Довж. 
тіла бл. 20—ЗО см. Оперення зде¬ 
більшого м’яке й пухке, забарвлен¬ 
ня піщаного або бурого тонів, 
крила й хвіст довгі. 93 види, що 
їх об’єднують у 3 родини: г у а - 
х а р о (ЗіеаіогпкЬісіае) з 1 ви¬ 
дом (Пд. Америка); сов’ячі, 
або о і лоногі, дрімлюги 
(РосІаг£Іс1ае) з 19 видами (Пд.-Сх. 
Азія, Австралія); дрі млюго- 
в і (СаргітиІ£Іс1ае) з 70 видами 
(переважно в тропіках і лише дея¬ 
кі в помір. зоні). В СРСР — 3 ви¬ 
ди, з них в УРСР — дрімлюга зви¬ 
чайна (Саргііті1§іі5 еигораеиз). У 
помірних широтах Д.— перелітні 
птахи. Живуть у лісах, горах і від¬ 
критих місцевостях. Моногами. 
Кладка (іноді 2 на рік) переважно 
з 2 яєць з мармуровим малюнком. 
Більшість Д. живляться нічними 
комахами; деякі тропічні види — 
плодами. Викопні рештки Д. відо¬ 
мі з пліоцену і плейстоцену. 

О. Б. Кістяківський. 

ДРІМЦОВ Сергій Прокопович 
[псевд.— Дрімченко; З (15).У 1867, 
Харків — 18.VIII 1937, там же] — 
український рад. музично-громад. 
діяч, композитор, диригент, фольк¬ 
лорист, педагог, засл. арт. УРСР 
(з 1928). Учень М. В. Лисенка. 
За революц. діяльність 1887— 
1905 був на засланні в Сибі- 
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Дрімлюгоподібні. 
Дрімлюга звичайна. 

Дробарка щокова. 



472 
ДРІОПІТЕК 

Один з навчальних кор¬ 
пусів Дрогобицького 
педагогічного інститу¬ 
ту імені Івана Франка. 

Дроблення: 
1 — роздавлюванням; 
2 — стиранням; 
3 — розколюванням; 
4 — ударом. 

5 6 

Дроблення яйцеклі¬ 
тини ланцетника (схе¬ 
ма): 1 — зигота; 2 — 
двоклітинна стадія; 3 — 
восьмиклітинна стадія; 
4 — морула; 5 — блас¬ 
тула; 6 — гаструла. 

ру. В 1907—17 керував у Харкові 
хоровими й муз. гуртками при 
робітн. клубах, 1917 — один з ор¬ 
ганізаторів Харків, філармонії й 
Харків, відділення Муз. т-ва ім. 
М. Леонтовича, 1919 — засновник 
Українського держ. хору. В 1924 
брав участь в організації Харків, 
муз.-драм, ін-ту і був його ректо¬ 
ром. Твори: опера «Іван Морозен¬ 
ко (1929), жалібний марш «Ти 
вмер, наш борець», присвячений 
В. І. Леніну (1924), пісні (зокрема, 
на тексти Шевченка), романси, об¬ 
робки нар. пісень. Д.— автор 
теор. праць «Елементи народного 
стилю в творчості М. В. Лисенка», 
«Музична теорія». 
ДРІОПІТЕК (ОгіорііЬесиз) — рід 
вимерлих приматів з підродини 
викопних людиноподібних мавп 
(ОгуорііЬесіпае). Існували протя¬ 
гом пізнього неогену в Зх. Європі, 
Африці і Пд.-Сх. Азії (Індія). 
Рештки Д. (нижні щелепи, зуби й 
кістки кінцівок) відомі з міоце¬ 
нових і пліоценових відкладів. 
Д. були досить великими твари¬ 
нами, вели деревний спосіб життя 
(звідси назва: грец. 6рб<; — дерево 
і яідгіхос; — мавпа). На думку 
деяких учених, серед Д. були пред¬ 
ки сучас. людиноподібних мавп і 
людини. О. Л. Короткевич. 
ДРІОПТЕРИС ЧОЛОВІЧИМ — 
рослина родини багатоніжкових 
класу папоротеподібних. Те саме, 
що й чоловіча папороть. 
ДРІШ (ОгіезсЬ) Ганс (28.Х 1867, 
Кройцнах — 16.1 V 1941, Лейпціг) 
— німецький біолог і філософ- 
ідеаліст. Професор філософії в 
Гейдельберзі (з 1911), в Кельні 
(з 1920), Лейпцігу (з 1921). Пра¬ 
цював у галузі експериментальної 
ембріології. Довів можливість роз¬ 
витку личинок з ізольованих блас¬ 
томерів яйця мор. їжака. Обстою¬ 
вав існування непізнаванної «жит¬ 
тєвої сили» («ентелехії»), яка ні¬ 
бито керує біол. процесами (див. 
Віталізм). 
ДРОБАРКА — машина для дроб¬ 
лення грудкових матеріалів, гол. 
чин. мінеральної сировини. Роз¬ 
різняють Д.: великого ступеня 
дроблення (до 100—300 мм), се¬ 
реднього (25—100) й невеликого 
(5—25 мм); щокові, конусні, вал¬ 
кові, ударні й стрижневі (див. 
Дезинтегратор). У щокових Д. 
(мал.) матеріал надходить у про¬ 
міжок між двома прямокутними 
плитами (щоками), одна з яких 
звичайно нерухома, а друга хита¬ 
ється. Робочим органом конусних 
Д. є конус, що хитається і водно¬ 
час обертається всередині неру¬ 
хомої конусної чаші, заповненої 
матеріалом. Валкові Д. обладну¬ 
ють двома циліндричними (гла¬ 
денькими або зубчастими) валками, 
що обертаються назустріч один од¬ 
ному. В ударних Д. є молотки, 
шарнірно (молоткові Д.) або жор¬ 
стко (роторні Д.) закріплені на 
роторі. Продуктивність дробарок: 
щокових — 2,5—310 м3/год, конус¬ 
них —8—2300, валкових — 2—150, 
ударних — 10 — 600, стрижневих 
— 2 — 200 м3/год. Д. застосовують 
у гірничій, хім. і харч, пром-сті, 
в металургії й будівництві; ударні й 
стрижневі Д., крім того, у с. г.— 
для подрібнювання й змішування 
кормів. Іл. с. 471. 

ДРОБИШЕВЕ — селище місько¬ 
го типу Краснолиманського р-ну 
Донец. обл. УРСР, за 2 км від за¬ 
лізничної ст. Форпостна. 5,1 тис. 
ж. (1978). Райсільгосптехніка, ліс¬ 
ництво, дільниця рибного г-ва 
Слов’янського тресту «Донрибком- 
бінат», будинок побуту. Середня 
школа, лікарня, Будинок культу¬ 
ри, 3 б-ки. Засн. наприкінці 17 ст. 
ДРОБЛЕННЯ в техніці — 
перетворювання (руйнуванням) 
грудок твердого матеріалу на дріб¬ 
ні (понад 5 мм) частинки. Найпо¬ 
ширеніші механіч. способи Д. 
(мал.) — роздавлювання, розколю¬ 
вання, стирання й удар. У разі пот¬ 
реби деякі з цих способів поєдну¬ 
ють (напр., удар і стирання) або 
кілька разів використовують один 
і той самий спосіб руйнування. Д. 
звичайно комбінують із сортуван¬ 
ням на грохотах. Розрізняють Д. 
за відкритим і замкненим циклами. 
За відкритим циклом матеріал 
спочатку спрямовується на гро¬ 
хот, де відсіюються потрібні за 
крупністю частинки, а потім — у 
дробарку. За замкненим циклом 
матеріал спочатку надходить у 
дробарку, а далі — на грохот; 
відсіяні великі грудки матеріалу 
вертаються для додаткового руй¬ 
нування. Перетворювання (руйну¬ 
ванням) грудок твердого матеріалу 
на частинки розміром менш як 
5 мм наз. подрібнюванням або по¬ 
мелом. Крім запроваджених мех. 
способів Д., досліджуються спосо¬ 
би: гідровибуховий, термічний, 
електротермічний та ін. Д. викори¬ 
стовують у гірничій, хім. і харч, 
пром-сті, в металургії, будівницт¬ 
ві тощо. 
ДРбБЛЕННЯ ЯЙЦЕКЛІТЙНИ, 
сегментація яйця — початкова ста¬ 
дія зародкового розвитку багато¬ 
клітинних організмів. Починається 
відразу після запліднення; у дея¬ 
ких тварин Д. я. відбувається без 
запліднення (див. Партеногенез). 
Являє собою ряд послідовних по¬ 
ділів звичайно заплідненої яйце¬ 
клітини на дрібніші клітини {блас¬ 
томери). Залежно від особливостей 
будови яйцеклітини (від розподілу 
в ній жовтка) Д. я. буває повним 
(голобластичним, охоплює всю зи¬ 
готу) або неповним (меробластич- 
ним, при якому ділиться бідна 
на жовток частина яйцеклітини). 
Повне Д. я. може бути радіальним, 
спіральним або білатеральним; 
неповне Д. я.— поверхневим або 
дискоїдальним. Кожен тип Д. я. 
властивий певним видам тварин. 
Внаслідок Д. я. розвивається мо¬ 
рула, а з неї — бластула й га¬ 
струла. 
ДРОБбВО-Л ІНГЙНА ФУНК¬ 
ЦІЯ — найпростіша раціональна 
функція, яка дорівнює відношен¬ 
ню двох лінійних функцій, тобто 
функція вигляду у = (ах + 
+ Ь)1(сх + й). Якщо ай = ос, то 
у = а/с; якщо с = 0, Д.-л. ф. 
перетворюється на лінійну функ¬ 
цію. При ай - Ьс і с * 0 графі¬ 
ком Д.-л. ф. буде рівнобедрена 
гіпербола. Якщо а, Ь, с, й і х — 
комплексні числа, то Д.-л. ф. здійс¬ 
нює взаємно однозначне й кон¬ 
формне відображення комплексної 
площини (доповненої ТОЧКОЮ 00) 

на себе і наз. д р о б о в о - 
лінійним відображен¬ 

ням (це єдина аналітична функ¬ 
ція, що має таку властивість). 
Д.-л. ф. широко застосовують у 
функцій теорії, в гідроаеромеха¬ 
ніці, в теорії фільтрації тощо. 
Літ.: Маркушевич А. И. Кратний 
курс теории аналитических функций. 
М., 1966; Привалов И. И. Введение в 
теорию функций комплексного пере- 
менного. М., 1977. 
ДРОБОТЬКО Віктор Григорович 
[11 (23).ХІ 1885, с. Дігтярі, тепер 
Срібнянського р-ну Черніг. обл.— 
10. IX 1966. Київ] — український 
рад. мікробіолог, акад. АН УРСР 
(з 1948), засл. діяч науки УРСР 
(з 1966). В 1944—62 — директор 
Ін-ту мікробіології АН УРСР. Пра¬ 
ці — з питань мед. мікробіології. 
В 1939 під керівництвом Д. було 
розкрито природу стахіботріо- 
токсикозу й розроблено заходи 
боротьби з ним. Опрацьовував про¬ 
блему фітонцидів; разом із спів¬ 
робітниками одержав кілька нових 
антибіотиків, у т. ч. іманін і но¬ 
воіманін. Нагороджений двома ор¬ 
денами Леніна, орденом Трудово¬ 
го Червоного Прапора, медалями. 
ДРОБ’ЯЗКО Євген Антонович 
[н. 20.VIII (1.ІХ) 1898, Київ] - 
український рад. письменник, 
перекладач. Закінчив Київ, ун-т 
(1920) і Київ. муз.-драм, ін-т ім. 
Лисенка (1923). Друкуватися по¬ 
чав з 1931. Переклав укр. мовою 
визначні твори рос. і зарубіж. л-р, 
серед них: «Орлеанська діва» 
Ф. Шіллера (1939), вірм. епос 
«Давид Сасунський» (1936), 
«Клемб’є» Б. Дадьє (1962), «Бо¬ 
жественна комедія» Дайте (1975; 
премія ім. М. Рильського, 1978), 
окремі твори О. Бальзака, П.-Ж. 
Беранже, Г. оГейне, О. Пушкіна, 
О. Герцена, Й.-В. Гете, А. Міцке- 
вича, К. Крапиви, В. Маяковсь- 
кого, Ю. Словацького та ін. 

Д. Г. Гринько. 
ДРОГОБИЦЬКЕ ЗБРОЙНЕ ПО¬ 
ВСТАННЯ 1919 — збройний ви- 
ступ трудящих м. Дрогобича 14— 
15.IV 1919 проти контрреволюцій¬ 
ного бурж.-націоналістичного уря¬ 
ду т. з. «Західноукраїнської на¬ 
родної республіки» (ЗУНР). При¬ 
водом до Д. з. п. стала спроба 
дрогобицької «Національної ради» 
роззброїти загони місц. міліції, 
яка була під впливом комуністів. 
Очолив виступ ревком, керівне 
ядро якого становили комуністи 
В. Ф. Коцко, І. М. Кушнір, Г. І. 
Михаць. Повстання почалося 
14. IV 1919. Робітники й солдати за¬ 
хопили пошту, телеграф, вокзал, 
приміщення суду, військ, склад, 
штаб гарнізону. Було створено Ра¬ 
ду робітн. і солдатських депутатів. 
У її наказі й зверненні до населен¬ 
ня проголошувалося повалення 
в Дрогобичі влади уряду ЗУНР і 
встановлення влади Рад. Зосере¬ 
дивши проти повстанців значні 
військ, сили, укр. бурж. націо¬ 
налісти 15. IV жорстоко приду¬ 
шили повстання. Д. з. п. було 
одним з перших масових збройних 
виступів трудящих Зх. України 
проти соціального гноблення й укр. 
бурж. націоналістів, за возз’єд¬ 
нання з Рад. Україною. 
ДРОГОБИЦЬКИЙ НАФТОПЕ¬ 
РЕРОБНИЙ ЗАВОД (до 1972 
«Дрогобичнафтопереробка») — під¬ 
приємство нафтопереробної й наф- 
тохім. пром-сті. Розташований у 
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м. Дрогобичі Львів, обл. Створений 
1963 внаслідок об’єднання нафто¬ 
переробних з-дів № 1 (збудований 
1909-12) й № 2 (засн. 1863). Ро¬ 
бітники з-дів брали активну участь 
у Дрогобицькому збройному пов¬ 
станні 1919 за владу Рад. Після 
возз’єднання Зх. України з УРСР 
(1939) почався процес розвитку й 
перебудови з-дів, який був перер¬ 
ваний нападом фашист. Німеччи¬ 
ни на Рад. Союз. У післявоєнні 
роки поряд з відбудовою проведе¬ 
но реконструкцію й значне роз¬ 
ширення підприємств. Протягом 
1951—77 збудовано атмосферно- 
вакуумні, бітумні й коксові уста¬ 
новки, каталітичний риформінг, 
термічний крекінг, парафіновий 
цех, установки по випуску нового 
продукту укринол-202 й масла 
МЗМ-Б для гартування підшип¬ 
ників. Підприємство виробляє 24 
види нафт, продукції: бензин, ди¬ 
зельне пальне, парафін різних 
марок, у т. ч. харчовий, кокс 
електродний, бітуми дорожні й 
будівельні тощо. В 1977 обсяг пе¬ 
реробки нафти зріс проти 1965 
в 1,4 раза. У 1966 підприємство на¬ 
городжено орденом Трудового Чер¬ 
воного Прапора. В. Д. Смирнов. 

ДРОГОБИЦЬКИЙ ПЕДАГОГГЧ- 
НИЙ ІНСТИТУТ імені Івана 
Франка — вищий навчальний зак¬ 
лад М-ва освіти УРСР. Засн. 1940 
як учительський ін-т; протягом 
1941—44 не працював; 1952 реорга¬ 
нізований у пед. ін-т. У 1960 його 
об’єднано з Львів, пед. ін-том. Ім’я 
І. Я. Франка присвоєно 1954. В 
1978/79 навч. р. в ін-ті було 7 ф-тів: 
філол., інозем. мов, матем., фіз., 
музично-пед., підготовки вчителів 
поч. класів і заг.-тех., на яких на¬ 
лічувалося 3745 студентів, зокрема 
па денному відділенні — 2330. Ін-т 
має по-сучасному обладнані кабіне¬ 
ти, лабораторії, майстерні. В б-ці— 
415 тис. одиниць зберігання. За час 
існування вуз підготував 17,7 тис. 
спеціалістів. В. Ф. Надім'янов. 

ДРОГОБИЦЬКИЙ РАЙОН — у 
зх. частині Львівської обл. УРСР. 
Утворений 1959. Пл. 1,2 тис. км2. 
Нас. 78,5 тис. чол. (1978). У райо¬ 
ні — 73 населені пункти, підпоряд¬ 
ковані 2 селищним і 25 сільс. Ра¬ 
дам нар. депутатів. Центр — м. 
Дрогобич. Д. р. лежить у межах 
Прикарпаття. Гол. корисні копали¬ 
ни — нафта, природний газ і сіль 
{Стебницьке родовище калійної 
солі). Річки: Стрий, Бистриця, 
Тисьмениця (бас. Дністра). Грун¬ 
ти переважно дерново-підзолисті 
й бурі лісові. Ліси (бук, дуб, 
береза, граб, смерека та ін.) зай¬ 
мають 11,3 тис. га. Осн. пром. і 
культур, центр — місто обл. під¬ 
порядкування Дрогобич. У райо¬ 
ні — підприємства нафто- й газо¬ 
добувної, хім., деревообр. і харч, 
пром-сті. Найбільші з них: Стеб- 
ницький калійний завод, Опорівсь- 
ке газосховище. Працюють район¬ 
ний комбінат побутового обслуго¬ 
вування (Дрогобич) та 10 будинків 
побуту. Площа с.-г. угідь 1977 ста¬ 
новила 59,5 тис. га, в т. ч. орні 
землі—34,1 тис. га. Гол. культу¬ 
ри: пшениця, овес, ячмінь, льон, 
цукр. і кормові буряки, картопля, 
овочеві. Розвинуте тваринництво 
мол.-м’ясного напряму. В Д. р.— 

15 колгоспів, 4 радгоспи, 2 птахо¬ 
фабрики, Передкарпатська с.-г. 
дослідна станція (с. Лішня), рай- 
сільгосптехніка з 2 виробничими 
відділеннями. Залізничні станції: 
Дрогобич, Добрівляни, Верхні 
Гаї. Автошляхів — 370 км, у т. ч. 
з твердим покриттям — 340 км. 
В районі — 58 заг.-осв. і музична 
школи, 2 профес.-тех. уч-ща, 61 
лік. заклад, у т. ч. 10 лікарень; 
курорти Трускавець і Східниця. 
13 будинків культури, 71 клуб, 
кінотеатр, 66 кіноустановок, 70 
б-к. У с. Івана Франка (кол. На- 
гуєвичі) Д. р.народився І.Я. Фран- 
ко (тут відкрито музей Каменяра; 
споруджено йому пам’ятник; на 
місці, де стояла хата батька пись¬ 
менника, встановлено меморіаль¬ 
ну арку). В с. Брониці народився 
укр. письменник С. М. Ковалів, 
у с. Мокрянах — укр. рад. біохі¬ 
мік Я. О. Парнас, у с. Верхній 
Дорожів (кол. Дроговижі) — укр. 
рад. скульптор В. І. Сколоздра, 
в с. Раневичах — один з організа¬ 
торів і керівників комуністич. 
руху на Зх. Україні — Г. І. Ми- 
хаць, у с. Опорах — учасник ре- 
волюц. рухуиаЗх. Україні К. М. 
Пелехатий, у с. Довгому провів 
останні роки й помер укр. живопи¬ 
сець і письменник К. М. Устияно- 
вич. У с. Попелях і Ліпші — па¬ 
м’ятки дерев’яної архітектури 
17 ст., в с. Сільці — 18 ст. В с. Ясе- 
ниці-Сільній — музей Н. Олексов- 
ської, першої комсомолки-тракто¬ 
ристки, яка загинула на фронті у 
Велику Вітчизн. війну, пам’ятник 
Т. Г. Шевченку. В Д. р. видаєть¬ 
ся газ. «Радянське слово» (з 1939). 

Г. М. Коваль. 

ДРОГОБИЦЬКИЙ РОЗСТРІЛ 
1911 — розстріл австро-угорськими 
військами 19.УІ трудящих Дрого¬ 
бича під час виборів до австрій¬ 
ського парламенту. В день виборів 
влада змушувала виборців пройти 
через три шеренги війська й пока¬ 
зувати виборчі бюлетені. Обурені 
порушенням принципу таємного го¬ 
лосування, виборці вимагали при¬ 
пинити це знущання. Влада вчини¬ 
ла розправу над виборцями. Було 
вбито 24 й поранено 47 чол. На 
підтримку робітникам у Дрогобич 
почали сходитися селяни з Михай- 
левичів і Почаєвичів. На приду¬ 
шення виступу трудящих було ки¬ 
нуто значні сили піхоти та кава¬ 
лерії. 
ДРОГОБИЧ (Дрогобицький) Геор¬ 
гій (Юрій), син Доната (бл. 1450, 
м. Дрогобич — квітень 1494) — 
укр. вчений 15 ст., доктор меди¬ 
цини й філософії, перший з відо¬ 
мих вітчизняних докторів медици¬ 
ни. Навчався в Краківському ун-ті, 
де 1470 здобув ступінь бакалавра, 
а 1473 — магістра. Ступінь докто¬ 
ра Д. присвоїв Болонський ун-т, 
у якому він викладав астрономію й 
медицину, а 1481—82 був ректо¬ 
ром. З 1488 Д.— професор мед. 
ф-ту Краківського ун-ту. У Римі 
1483 видано книгу Д. «Прогностич¬ 
не судження...», присвячену пе¬ 
реважно питанням астрономії. 
В ній, зокрема, згадуються зараз¬ 
ні хвороби (в т. ч. чума), вперше 
в історії друкарства названо Моск¬ 
ву, Вільну, Кафу (Феодосію), 
а також рідні міста Д.— Львів і 
Дрогобич. 

ДРОГОБИЧ — місто обласного 
підпорядкування Львівської обл. 
УРСР, райцентр, у передгір’ях 
Карпат, на р. Тисьмениці (бас. 
Дністра). Вузол залізниць і автомо¬ 
більних шляхів. 69 тис. ж. (1978). 
Перші відомості про Д. належать 
до часів Київської Русі. В 40-х рр. 
14 ст. Д. в складі Галицької землі 
загарбали польс. феодали. Жителі 
міста брали участь у нар.-визволь¬ 
ній війні укр. народу 1648—54 
проти польс.-шляхет. панування. 
Після 1-го поділу Польщі (1772) Д. 
відійшов до Австрії (1867—1918 — 
Австро-Угорщина). Під час рево¬ 
люції 1848—49 в Австрії в Д. від¬ 
бувалися виступи проти австр. 
уряду. З серед. 19 ст. на околицях 
Д. почалися розробки озокериту, 
пізніше — нафти й горючого газу. 
В 1900—10 виникли нафтоперероб¬ 
ні підприємства. В 1905 в Д. від¬ 
булися демонстрації солідарності 
з революц. пролетаріатом Росії. 
В 1911 робітники Д. виступили з 
протестом проти обмеження австр. 
урядом виборчих прав трудя¬ 
щих (див. Дрогобицький розстріл 
1911). Під впливом Великої Жовтн. 
соціалістич. революції в Д. уже в 
січні 1918 відбувся антивоєнний і 
антиімперіалістичний страйк. У 
листопаді 1918 в Д. виникла одна 
з перших у Сх. Галичині комуні¬ 
стична група. Трудящі Д. вели 
збройну боротьбу проти бурж.- 
націона лі стичного уряду ЗУНР, 
за владу Рад (див. Дрогобицьке 
збройне повстання 1919). В 1919 
Д. загарбала бурж.-поміщицька 
Польща. Трудящі Д., очолені ко¬ 
муністами, боролися за своє соці¬ 
альне й нац. визволення, за воз¬ 
з’єднання зх.-укр. земель з Рад. 
Україною. В 1923, 1932, 1934 і 
1936 в Д. проходили значні страй¬ 
ки робітників. У 1939 у складі Зх. 
України Д. возз’єднано з Рад. 
Україною. Під час Великої Віт¬ 
чизн. війни в період тимчасової 
нім.-фашист, окупації Д. (1.УІІ 
1941 — 6.УІІІ 1944) в місті діяла 
підпільна антифашист, група, що 
мала зв’язок з львів. підпільною 
орг-цією «Народна гвардія». Су¬ 
часний Д.— один з найбільших 
пром. центрів Прикарпаття з роз¬ 
винутою нафтопереробною, хім., 
гірничохім., маш.-буд., деревообр.. 

ДРОГОБИЧ 

Г. Дрогобич. 
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Дрозофіла звичайна. 

Дронтові. 
Дронт, або додо 
(■скелет). 

Дрофоподібні. 
Дрофа звичайна. 

легкою й харч, пром-стю. Найбіль¬ 
ші підприємства — з-ди: нафтопе¬ 
реробний, долотовий, автомоо. кра¬ 
нів, експериментально-мех. спец, 
обладнання, побутової хімії, пло¬ 
доконсервний, молочний, лікеро- 
горілчаний, солеварний; м’ясний, 
хлібний і тарний комбінати, швей¬ 
не об’єднання «Зоря», виробниче 
об’єднання чДрогооичдерев», заво¬ 
доуправління буд. матеріалів, рай- 
сільгосптехніка, комбінат пооуто- 
вого обслуговування. В місті — 
пед. ін-т, нафтовий і мех. техні¬ 
куми, муз., торг.-кооперативне й З 
профес.-тех. уч-ща, 13 з аг.-освіт¬ 
ніх, музична й спортивна школи, 
11 лік. закладів, у т. ч. 7 лікарень, 
укр. муз.-драм, театр, 3 будинки 
культури, 5 клубів, 2 кінотеатри, 
49 б-к. Краєзнавчий музей. Архітек¬ 
турні пам’ятки Д.: фортечна башта 
(13 —поч. 14 ст.), готичний костьол 
(15 ст.; іл. див. на окремому арку¬ 
ші до ст. Готика, т. З, стор. 448— 
449), дерев’яні церкви — Воздви- 
женська (до 1636) і св. Юра (1654, 
див. Юра церква у Дрогобичі), бу¬ 
динок кол. гімназії (засн. 1858, те¬ 
пер одіта з корпусів пед. ін-ту). За 
рад. часу в Д. створено нові житл. 
райони, споруджено адм. і громад, 
будівлі. Пам’ятники І. Франкові 
(1966, скульптори Е. Мисько, В. 
Одрехівський, Я. Чайка); Я. Тала¬ 
нові, генералові В. І. Васильєву, 
родженцю Д.— Герою Рад. Союзу 

Геврикові; меморіал жертвам 
фашизму (1976, скульптор В. Бо- 
рисенко, архітектори О. Федори¬ 
шин і П. Сметана), монумент вої¬ 
нам Рад. Армії, що загинули, виз¬ 
воляючи Д. (1977). В Д. народився 
укр. учений Г. Дрогобич, тут нав¬ 
чалися в гімназії І. Я. Франко 
(1864—67), В. С. Стефаник і Л. 
Мартович (обидва 1890—92). В 
Д.— меморіальний музей революц. 
діячів В. Ф. Коцка і О. В. Коцко. 
ДРбЖЖИН Спиридон Дмитрович 
[6 (18).XII 1848. с. Низовка, те¬ 
пер Калінін. оол.— 24.XII 1930, 
там жеі — рос. рад. поет. Походив 
3 кріпаків. Друкуватися почав 
1873. Перша зо.— ч Вірші 1866— 
1888 рр.» (1889). Провідна тема 
його творчості — селянське життя 
(зб. < Поезія праці й горя», 1901; 
чПісні старого плугатаря»-, 1913). 
Після Великого Жовтня оспівував 
вільне життя трудящих (зб. ч Пісні 
праці і свободи», 1923; ч Путі-доро¬ 
ги», 1929, та ін.). Йому належать 
переклади й переспіви творів Т. 
Шевченка, Л. Глібова, а також вір¬ 
ші чНа могилі Шевченка» (відві¬ 
дав її 1907), чВечір в Україні». 
Деякі вірші Д. покладено на музи¬ 
ку. В 1938 в селі Завидово Калінін. 
обл. відкрито музей Дрожжина. 
Те.: Песни гражданина. М., 1974. 

Л. 1. Левандовський. 

ДРОЗД Володимир Григорович 
(н. 25.УІІІ 1939, с. Петрушин, 
Черніг. р-ну Черніг. обл.) — укр. 
рад. письменник. Член КПРС з 
1967. Закінчив Київ, ун-т (1962). 
Працював журналістом. Перша 
книга — чЛюблю сині зорі» (1962). 
Окремими виданнями вийшли збір¬ 
ки оповідань чПарость» (1966), 
4 Білий кінь Шептало» (1969); 
збірка повістей чСемирозум. Мас¬ 
лини» (1967), романи ч Добра вість» 
(1971), чРитми життя» (1974), чДо- 
рога до матері» (1978) та ін. 

Те.: Маслини. К., 1969; Ирій. К., 
1974; Люди на землі. К., 1976; Рос. 
п е р е к л.— Маслини. М., 1969; 
Ирий. М., 1976; Добрая весть. М., 
1978. В. Г. Дончик. 
ДРОЗДЕіНКО Василь (р. н. не¬ 
від.— п. 1665) — брацлавський 
полковник, один з керівників на¬ 
родних повстань на Правобережній 
Україні 1664—65. Прихильник 
возз’єднання України з Росією. 
З поч. 60-х рр. 17 ст. вів на 
Брацлавщині боротьбу проти пра¬ 
вобережних гетьманів П. Тетері, 
С. Опари і П Дорошенка. В 1664 
очолив повстання на Брацлавщині. 
Повстанці обрали Д. полковником. 
Влітку 1665 Д. завдав поразки 
війську П. Дорошенка під Уман¬ 
ню. Діставши допомогу від Крим, 
татар, Дорошенко захопив Брац- 
лав і жорстоко придушив нар. пов¬ 
стання. Д. було захоплено в полон 
і розстріляно. 
ДРОЗДбВІ (Тшчіісіае) — родина 
птахів ряду горобцеподібних. Довж. 
тіла 10—40 см, маса 10—200 г, 
дзьоб сильний, прямий хвіст зрід¬ 
ка ступінчастий або з вирізкою. 
Зовн. вигляд і забарвлення різно¬ 
манітні. Гніздове оперення строка¬ 
те. Гніздяться на деревах, кущах, 
на землі й будівлях. На рік 1—2 
кладки з 3—6 строкатих яєць. У 
помірних широтах Д.— перелітні 
птахи. Живляться переважно ко¬ 
махами. Відомо 308 видів (41 рід), 
поширених по всій земній кулі, 
крім Полінезії й Антарктиди. В 
СРСР — 50 видів (12—19 родів), 
в УРСР — 19, що належать до 
7 родів: дрізд, кам’яний дрізд 
(МопПсоІа), кам'янка, чекай, го¬ 
рихвістка, соловейко, малинівка. 
ДРОЗОФІЛА. плодова мушка 
(ЬгозорЬіІа) — рід мух родини 
дрозофілових. Довж. тіла 1,5— 
5 мм. Личинка живиться гниючи¬ 
ми рослинними рештками. Завдяки 
швидкому розмноженню (жит¬ 
тєвий цикл 10—20 днів) і великій 
плодючості багато видів Д., особ¬ 
ливо Д. звичайна, або фруктова 
(Б. теїаподазіег), є зручними об’¬ 
єктами для генетичних дослідів. 
Відомо понад 100 видів, поширених 
у жаркій і помір. зонах усього 
світу. В СРСР — бл. ЗО видів, май¬ 
же всі вони трапляються і в УРСР. 
Д. можуть завдавати шкоди на під¬ 
приємствах по переробці овочів 
і фруктів. С. М. Гершензон. 
ДРоКІН Василь Дмитрович 
[14 (27).ХІ 1909, м. Харків] — пе¬ 
редовик виробництва в машино¬ 
будуванні, токар, Герой Соціаліс¬ 
тичної Праці (1966). Член КПРС з 
1945. З 1929—43 працював токарем 
на з-дах в Одесі, Ленінграді, Сверд- 

Дрогобич. Меморіал жертвам фашиз¬ 
му. Скульптор В. Н. Борисенко, архі¬ 
тектори О. М. Федоришин, П. В. Сме¬ 
тана. 1976. 

ловську та ін. містах. З квітня по 
жовтень 1943 — командир групи 
підривників партизанського заго¬ 
ну ім. Г. І. Котовського, що діяв у 
той час у Полтав. обл. З 1943, пра¬ 
цюючи токарем Харків, турбінного 
з-ду, вніс багато цінних раціона¬ 
лізаторських пропозицій. Депутат 
Верховної Ради УРСР 3—4-го 
скликань. Делегат XIX та XX 
з’їздів КПРС. Держ. премія СРСР, 
1950. Нагороджений орденом Ле¬ 
ніна, ін. орденами, медалями. 

Є. В. Дягілєв. 
ДРОНТОВІ (КарЬібае) — родина 
вимерлих птахів ряду голубоподіб¬ 
них. Об’єднує 2 роди з 3 видами: 
дронт, або додо (КарЬиз сисиїїа- 
І115), ПуСТеЛЬНИК (РЄ20рЬар5 50ІІ- 
іагіиз) і білий додо (КарЬизарІе- 
гогпіз). Були великими (масою 
до 20 кг) нелітаючими рослиноїд¬ 
ними птахами; мали присадкува¬ 
тий тулуб, короткі ноги, недорозви¬ 
нені крила, великий дзьоб з гачком 
на кінці. Населяли Маскаренські 
о-ви (Маврікій, Реюньйон, Родрі- 
гес). Зникли в 17—18 ст. внаслідок 
знищення людьми й особливо пої¬ 
дання яєць і пташенят завезеними 
на о-ви свиньми. Вважають, що Д. 
були родичами голубів, які втра¬ 
тили здатність літати у зв’язку з 
острівним поширенням і надмір¬ 
ним збільшенням маси тіла. Ви¬ 
копні рештки відомі з плейстоце- 
нових відкладів тих самих остро¬ 
вів. М. А. Воїнственський. 
ДРОСЕЛЮВАННЯ (від нім. сігоз- 
5е1п — душити, глушити; скорочу¬ 
вати) — протікання рідин, пари 
або газів крізь місцевий гідроди¬ 
намічний опір потоку — дросель 
(звужений отвір, вентиль тощо), 
яке супроводиться зміною їхнього 
тиску й температури без викори¬ 
стання кінетичної енергії, що при 
цьому звільнюється. Д. дає змогу 
глибоко охолоджувати й скрап¬ 
лювати гази, регулювати й вимірю¬ 
вати витрату (витратомірами), 
змінювати ін. параметри (дросель¬ 
ними клапанами) рідин, пари або 
газів. 
ДРбСЕЛЬ ЕЛЕКТРИЧНИМ — 
пристрій, яким зменшують (подав¬ 
ляють) змінну складову струму 
в електр. колі, розділяють або 
обмежують сигнали різної частоти. 
Д. е. являє собою котушку індук¬ 
тивності, що її вмикають у коло 
послідовно з навантаженням. Щоб 
збільшити індуктивність, Д. е. 
виготовляють з осердям з елект- 
ротех. сталі або спец, матеріалів 
(напр., феритів). Застосовують 
у радіотехніці, лініях телеграфно¬ 
го й телефонного зв’язку тощо. 
ДРОСЕЛЬНИЙ КЛАПАН, дро¬ 
сель (нім. Огоязеї) — пристрій, що 
його прохідний переріз менший 
за переріз трубопроводу, який під¬ 
водить у процесі дроселювання 
рідину, пару або газ. За допомо¬ 
гою Д. к. регулюють ступінь дро¬ 
селювання й витрату, змінюючи 
прохідний переріз клапана, а та¬ 
кож змінюють ін. параметри (напр., 
тиск, т-ру, вологість) робочих тіл, 
що протікають у закритому каналі. 
Д. к. застосовують в енерг. установ¬ 
ках, карбюраторах і холодильних 
машинах, системах водопостачан¬ 
ня, вентиляції, опалення тощо. 
ДРбТИК — невеликий метальний 
спис. Д. з наконечником з каме- 
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ню або кістки застосовували для 
полювання ще за часів палеоліту. 
Кидали Д. за допомогою метальної 
дощечки. Д. був особливо пошире¬ 
ний у племен, які не знали лука, 
напр. у австралійців. Залізний Д. 
як зброю застосовували в Старо¬ 
давній Греції й Стародавньому 
Римі. За середньовіччя Д. був по¬ 
ширений у Зх. Європі й на Русі 
(до 15 ст.). 
ДРОТЯНИКИ — личинки жуків 
родини коваликових. Тіло (довж. 
до 40 мм) тонке, напівциліндричне 
або плоске, здебільшого жорстке, 
від світло-жовтого до темно-бурого 
кольору, схоже на дріт (звідси й 
назва). Живуть у грунті, підстил¬ 
ці, гниючій деревині, під корою 
пнів і мертвих дерев; переважно 
хижаки, багато грунтових видів — 
рослиноїдні й завдають шкоди ба¬ 
гатьом с.-г. і лісовим культурам, 
пошкоджуючи висіяне насіння й 
підземні органи рослин (коріння, 
стебла й коренеплоди). В СРСР 
понад 50 шкідливих видів Д., з 
них на Україні — 23 види, най¬ 
більших збитків завдають Д. кова¬ 
ликів посівного, смугастого, захід¬ 
ного, степового, червоно-бурого, 
широкого й блискучого. Заходи 
боротьби: висока агротехніка, 
знищення бур’янів, посів зерно¬ 
вих культур насінням, обробленим 
емульсією гептахлору або дустом 
гексахлорану. В. Г. Долін. 

ДРОФОПОДГБНІ (ОіісІІЇогтез)— 
ряд (за ін. авторами — підряд) 
птахів. Довж. тіла 50—103 см, ма¬ 
са 0,6—21 кг. Самці значно більші 
за самок. Ноги досить довгі, три¬ 
палі, з короткими тупими кігтями. 
Куприкової залози немає, тому 
пір’я не змащується жиром і лег¬ 
ко намокає. Забарвлення оперен¬ 
ня переважно сірих і вохристих 
тонів з характерним рожевим від¬ 
тінком. У помірних зонах Д. пере¬ 
літні, в тропіках — осілі птахи. 
Живляться насінням, пагонами 
трав, комахами, молюсками, ящір¬ 
ками, іноді гризунами. Полігами. 
Гніздо на землі, у кладці 5—6 (і 
менше) строкатих яєць. Виводкові 
птахи. В ряді 1 сучас. родина з 22 
видами, поширеними в Африці, 
Пд. Європі, Азії й Австралії. В 
СРСР, у т. ч. в УРСР,— 3 види: 
дрофа звичайна (Оііз іагсіа), стре¬ 
пет, джек. Мисливські птахи. 
У зв’язку із зменшенням чисель¬ 
ності перебувають під охороною за¬ 
кону. Рештки вимерлих Д. відомі 
починаючи з міоцену, сучасних — 
з плейстоцену. 

О. Б. Кістяківський. 
«ДРУГ» — літературно-науковий 
двотижневик студентського т-ва 
<Академічний гурток». Виходив 
1874—77 у Львові. До 1876 мав 
«москвофільський» напрям. З при¬ 
ходом у редколегію І. Я. Франка 
і М. І. Павлика (липень 1876) жур¬ 
нал набув революц.-демократич- 
ного спрямування. В ньому друку¬ 
валися худож. і наук, твори, звіти 
про діяльність студентських т-в, 
літ. новини. Тут опубліковано 
«Бориславські оповідання», по¬ 
вість «Петрії і Довбущуки» І. 
Франка та ін., переклади з рос. 
і зарубі ж. л-р (твори М. Лєрмон¬ 
това, М. Чернишевського, М. Сал- 
тикова-Щедріна, Г. Гейне, Г. Фло- 
бера). 

Літ.: Кізлик О. Д. «Друг». 1874— 
1877. Систематичний покажчик зміс¬ 
ту журналу. Л^вів, 1967. 
«ДРУГ ДІТЕЙ» — масове добро¬ 
вільне товариство. Виникло 1921. 
Осн. завданням його було сприяти 
органам Наркомосвіти і Нарком- 
здоров’я в справі боротьби з без¬ 
притульністю, в охопленні дітей 
шкільного віку заг. поч. навчанням 
і в оздоровленні їх. Т-во брало 
участь в орг-ції дит. будинків та 
інтернатів, ясел і дит. садків. Укр. 
правління т-ва існувало з 1925 по 
1936. Т-во видавало 1925—33 в 
Харкові журн. «Друг дітей». При¬ 
пинило діяльність у зв’язку з лік¬ 
відацією безпритульності в СРСР. 
«ДРУГ НАРОДУ>(«Ь’ Аті сій Реи- 
ріе»; «Амі дю пепль») — газета пе¬ 
ріоду Великої французької револю¬ 
ції. Видавав її Ж.-П. Марат. 
Орган революц. демократії. Ви¬ 
ходила під назвою «Д. н.» з 12.IX 
1789 до 21.IX 1792. З 25.IX 1792 
мала назву «Газета Французької 
республіки», з 11.III 1793 — «Пуб¬ 
ліцист Французької республіки». 
Останній номер газети вийшов 
14.УІІ 1793. 
«ДРУГ ЧИТАЧА» — щотижнева 
газета, орган Держкомвидаву 
УРСР і Товариства книголюбів 
УРСР. Засн. 1960. Висвітлює ро¬ 
боту й передовий досвід вид-в, 
поліграфічних підприємств, книж¬ 
кової торгівлі й орг-цій Т-ва кни¬ 
голюбів Укр. РСР, пропагує нові 
твори письменників, л-ру з усіх 
галузей знань. Друкує рецензії, 
огляди, анотації, тижневі бібліо¬ 
графічні списки л-ри, яка вихо¬ 
дить у вид-вах Рад. України, тощо. 

В. В. Вараков. 

ДРУГА ІМПЕРІЯ (2.XII 1852— 
4. IX 1870) — період правління 
франц. імператора Наполеона III. 
друга кГнна Армія — об’єд- 
нання радянської кавалерії, ство¬ 
рене 16.УІІ 1920 для боротьби 
проти військ Врангеля. Див. Кін¬ 
ні армії. 
ДРУГА КОНФЕРЕНЦІЯ КП(б) 
УКРАЇНИ — відбулася 9—14.ІУ 
1929 в Харкові. В її роботі брав 
участь 271 делегат з ухвальним і 
303 — з дорадчим голосом, які 
представляли 244 241 комуніста. 
Порядок денний: 1) Доповідь ЦК 
ВКП(б) «Боротьба за генеральну 
лінію партії і завдання соціаліс¬ 
тичного будівництва»; 2) П’яти¬ 
річний план розвитку нар. г-ва 
України; 3) Підсумки й найближчі 
завдання боротьби з бюрократиз¬ 
мом; 4) Про зниження собівартості 
й раціоналізацію пром-сті Украї¬ 
ни. Конференція одностайно схва¬ 
лила політ, і організаційну лінію 
ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)У, рішуче 
засудила правий ухил у ВКП(б) як 
вияв повного відмовлення від ле¬ 
нінської політики партії. Кон¬ 
ференція заявила про тверду рі¬ 
шимість парт, орг-цій і надалі не¬ 
щадно боротися з проявами укра¬ 
їнського буржуазного націоналізму 
й великодержавного шовінізму. 
Осн. питанням конференції було 
обговорення 1-го п’ятирічного пла¬ 
ну розвитку нар. г-ва УРСР (1928— 
33) — складової частини плану 
першої п’ятирічки країни. Гол. 
увага в плані приділялася важ¬ 
кій індустрії. З метою підне¬ 

сення с. г. в плані передбачалися 
заходи по дальшому розгортанню 
колективізації с. г. та організацій- 
но-госп. зміцненню колгоспів. 
У галузі культур, будівництва ста¬ 
вилося завдання ліквідації непись¬ 
менності дорослого населення, 
здійснення заг. обов’язкового нав¬ 
чання дітей, підготовки кадрів ква¬ 
ліфікованих робітників і інжене¬ 
рів. Конференція накреслила захо¬ 
ди по боротьбі з бюрократизмом. 
Керуючись ленінськими ідеями про 
соцзмагання, конференція прийня¬ 
ла відозву «До всіх комуністів 
і комсомольців, до всіх пролетарів 
України», в якій закликала трудя¬ 
щих спрямувати всі зусилля на 
виконання п’ятирічного плану. 
Літ.: Комуністична партія України в 
резолюціях і рішеннях з’їздів, конфе¬ 
ренцій і пленумів ЦК, т. 1. К., 1976; 
Нариси історії Комуністичної партії 
України. К., 1977; Коломійченко І. І. 
Друга Всеукраїнська конференція 
КП(6)У. К., 1968. Ю. В. Бабко. 

ДРУГА КОНФЕРЕНЦІЯ РСДРП, 
«Перша Всеросійська» конферен¬ 
ція — відбулася 3—7 (16—20).ХІ 
1906 в Таммерфорсі (Фінляндія). 
В роботі конференції взяли участь 
32 делегати з ухвальним голосом: 
більшовиків — 6, с.-д. Польщі й 
Литви — 5; с.-д. Латиського 
краю — 3, меншовиків — 11, бун¬ 
дівців — 7. Члени ЦК й редакції 
ЦО були присутні з правом дорад¬ 
чого голосу. Порядок дня: 1) Ви¬ 
борча кампанія; 2) Парт, з’їзд; 
3) Робітн. з’їзд; 4) Боротьба з чор¬ 
ного сотнею й погромами; 5) Пар¬ 
тизанські виступи. Проходила в 
умовах спаду революції й наступу 
реакції. Осн. були питання такти¬ 
ки в кампанії по виборах до 2-ї 
Держ. думи. На захист більшо¬ 
вицької позиції проти блоку з ка¬ 
детами, який відстоювали меншо¬ 
вики й бундівці, виступив В. І. 
Ленін. Чисельна перевага И дала 
меншовикам змогу провести свою 
резолюцію з цього питання. В. І. 
Ленін від імені 14 делегатів вніс 
«Окрему думку» — більшовицьку 
платформу у виборчій кампанії, 
в якій визначив осн. завдання со¬ 
ціал-демократів: роз’яснення наро¬ 
дові неспроможності Думи здійс¬ 
нити революц. вимоги пролета¬ 
ріату й селянства, необхідність 
збройного повстання. Конференція 
прийняла резолюцію «Про єдність 
виборчої кампанії на місцях» з 
поправкою В. І. Леніна, що об¬ 
межувала меншовицький ЦК в 
проведенні на місцях тактики бло¬ 
ку з кадетами. Було ухвалено рі¬ 
шення про скликання V з’їзду 
партії. Конференція не обговорю¬ 
вала доповіді про з’їзд різних ро¬ 
бітн. орг-цій для створення легаль¬ 
ної «широкої робітничої партії» 
з соціал-демократів, есерів і анар¬ 
хістів і ліквідації РСДРП (пропо¬ 
зиція меншовиків), але прийняла 
резолюцію, що не допускала під¬ 
готовки такого з’їзду до розв’язан¬ 
ня цього питання з’їздом партії. 
Матеріали конференції підтвер¬ 
дили правильність думської так¬ 
тики більшовиків, які врахову¬ 
вали розстановку класових сил у 
Росії. 
Літ.: Ленін В. І. Про блоки з кадета¬ 
ми.— Криза меншовизму. Повне зіб¬ 
рання творів, т. 14; КПРС в резолю¬ 
ціях і рішеннях з’їздів, конферен- 

ДРУГА КОН¬ 

ФЕРЕНЦІЯ 
РСДРП 

А** 

В. Д. Дрокін. 
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ДРУГА МА¬ 
ЛОРОСІЙСЬКА 
КОЛЕГІЯ 

цій і пленумів ЦК, т. 2. К., 1979; 
Семенов В. Вторая конференция 
РСДРП («Первая Всероссийская»). 
М., 1956. А. Г. Шевелєв. 
ДРУГА МАЛОРОСГЙСЬКА КО¬ 
ЛЕГІЯ — центральний орган Ро¬ 
сійської імперії по управлінню 
справами Лівобережної України 
1764—86. Див. Малоросійська ко¬ 
легія. 
ДРУГА РЕСПУБЛІКА (25.11 
1848—2.ХІІ 1852) — буржуазна 
республіка, встановлена внаслідок 
революції 1848 у Франції. Фак¬ 
тично скасована 2.XII 1851 (держ. 
переворот Луї Бонапарта), фор¬ 
мально — 2.XII 1852 з установлен¬ 
ням Другої імперії. 
ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА 1939— 
45 — найбільша в історії війна, 
підготовлена силами міжнар. реак¬ 
ції й розв’язана найагресивніши- 
ми імперіалістичними державами— 
гітлерівською Німеччиною, фа¬ 
шист. Італією й мілітаристською 
Японією. У війну тією чи іншою 
мірою було втягнуто 61 д-ву, понад 
80% населення земної кулі. Воєн¬ 
ні дії велися на тер. 40 країн, а та¬ 
кож на мор. і океанських театрах. 
Д. с. в. виникла всередині капіта¬ 
лістичного світу в результаті різ¬ 
кого загострення суперечностей 
між його провідними д-вами. Д. 
с. в. почалася як сутичка двох ка¬ 
піталістичних коаліцій. З боку 
д-в фашист, блоку (див. <Анти- 
комінтернівський пакт*) війна за 
політ, цілями протягом усього її 
часу мала загарбницький характер. 
З боку капіталістичних д-в, які 
боролися проти фашист, агресо¬ 
рів і їхніх союзників, характер 
війни поступово змінювався. Вступ 
Рад. Союзу у війну проти д-в фа¬ 
шист. блоку, які напали на нього, 
й створення антигітлерівської 
коаліції остаточно ствердили спра¬ 
ведливий, антифашист, характер 
війни. 
Нім. монополістичний капітал під 
приводом ліквідації Версальсько- 
Вашінгтонської системи прагнув 
до переділу світу на свою користь. 
Зі встановленням 1933 фашист, дик¬ 
татури Німеччина стала головною 
ударною силою міжнар. імперіа¬ 
лізму. Аїресивні плани її правля¬ 
чих кіл були спрямовані переду¬ 
сім проти СРСР, на ліквідацію 
першої соціалістичної д-ви, на по¬ 
неволення й знищення цілих наро¬ 
дів, створення в світі «нового по¬ 
рядку» на основі людиноненавис¬ 
ницької ідеології фашизму. Наци¬ 
стська програма завоювання світо¬ 
вого панування й подібні плани 
імперіалістів Італії та Японії ста¬ 
новили загрозу й для Великобрита¬ 
нії, Франції та СПІА. Проте прав¬ 
лячі кола цих країн, спонукувані 
почуттям класової ненависті до 
Рад. д-ви, під виглядом «невтру¬ 
чання» й «нейтралітету» здійсню¬ 
вали, по суті, політику заохочу¬ 
вання фашист, агресорів, прагну¬ 
чи спрямувати їхній удар проти 
СРСР. Ця політика сприяла не 
тільки відродженню, а й прискоре¬ 
ному зростанню воєнно-пром. по¬ 
тенціалу нім. мілітаризму, дер¬ 
жав фашистського блоку Японія 
на поч. 30-х рр. окупувала значну 
частину тер. Пн.-Сх. Китаю, Іта¬ 
лія 1935 — Ефіопію, 1939 — Ал¬ 
банію. Німеччина 1938 захопила 

Австрію (див. Аншлюс), частину 
Чехословаччини (див. Мюнхенсь¬ 
ка угода 1938), 1939 — всю Чехо- 
словаччину, Клайпедську обл. Лит¬ 
ви. Великобританія і Франція, 
розраховуючи на зіткнення Німеч¬ 
чини з СРСР, відмовилися від 
запропонованих Рад. Союзом си¬ 
стеми колективної безпеки в Євро¬ 
пі і заходів для приборкання фа¬ 
шист. агресорів. На Московських 
переговорах 1939, в т. ч. на пере¬ 
говорах військ, місій СРСР, Ве¬ 
ликобританії і Франції, зх. д-ви 
не пішли на угоду з Рад. Союзом 
про взаємодопомогу проти агресії. 
В умовах, які створилися, СРСР 
змушений був погодитися на 
укладення договору про ненапад 
з Німеччиною (серпень 1939). Ви¬ 
користавши імперіалістичні су¬ 
перечності між капіталістичними 
д-вами, Рад. Союз запобіг тим са¬ 
мим створенню єдиного ворожого 
йому фронту, добився вкрай необ¬ 
хідної відстрочки війни, яка дала 
змогу зміцнити обороноздатність 
країни. 
Напередодні Д. с. в. нім. фашизм 
створив могутню воєнну машину. 
Чисельність збройних сил фашист. 
Німеччини на 1.ІХ 1939 досягла 
4,6 млн. чол. Вона мала 26 тис. гар¬ 
мат і мінометів (без зенітної арти¬ 
лерії), 3195 танків, 4093 бойові 
літаки, 107 бойових кораблів осн. 
класів (у т. ч. 57 підводних чов¬ 
нів). Стратегія нім. верховного 
командування базувалася на кон¬ 
цепції «блискавичної війни*, згід¬ 
но з якою перемога мала бути здо¬ 
бута за найкоротший строк до пов¬ 
ного розгортання противником його 
збройних сил і воєнно-екон. потен¬ 
ціалу. 
Д. с. в. почалася 1.ІХ 1939 на¬ 
падом фашистської Німеччини на 
Польщу. 3-ІХ Великобританія і 
Франція оголосили війну Німеч¬ 
чині. До складу англо-франц. 
коаліції увійшли брит. домініони 
й колонії (3-ІХ — Австралія, Нова 
Зеландія, Індія, 6. IX — Півден¬ 
но-Африканський Союз; 10.IX — 
Канада та ін.). Величезна перева¬ 
га нім. вермахту, незакінченість 
розгортання польс. збройних сил, 
відсутність допомоги з боку Вели¬ 
кобританії і Франції, слабкість ви¬ 
щого військ, керівництва постави¬ 
ли польс. армію перед катастро¬ 
фою. Тер. Польщі окупували нім. 
війська. 
17.IX 1939 за рішенням Радянсько¬ 
го уряду війська Червоної Армії 
перейшли кордон Польської д-ви, 
що розпалася, й почали визволь¬ 
ний похід на Зх. Україну і Зх. 
Білорусію, щоб узяти під захист 
життя й майно укр. і білорус, на¬ 
селення, яке прагнуло до возз’єд¬ 
нання з рад. республіками (див. 
Возз'єднання українського народу 
в єдиній Українській Радянській 
державі), й не допустити дальшого 
поширення агресії. 
Уряди Великобританії й Франції 
до травня 1940 продовжували ли¬ 
ше в дещо зміненому вигляді до¬ 
воєнний зовнішньополіт. курс, як 
і раніше розраховуючи спрямува¬ 
ти агресію Німеччини проти СРСР. 
Протягом цього періоду, названого 
«дивною війною», англо-франц. 
війська фактично бездіяли, в той 
же час фашист. Німеччина вела 

активну підготовку до наступу 
проти країн Зх. Європи. 9.IV 1940 
нім.-фашист. війська окупували 
Данію. Того самого дня вони вдер¬ 
лися в Норвегію; при сприянні т. з. 
«п'ятої колони* гітлерівці окупу¬ 
вали країну. 10.У фашисти захо¬ 
пили Люксембург, 14.У — Нідер¬ 
ланди. 10.У 1940 нім.-фашист. 
війська почали наступ на Фран¬ 
цію. Гол. удару вони завдали че¬ 
рез Арденнські гори в обхід «Мд- 
жіно лінії* з Пн., через Пн. Фран¬ 
цію. Прорвавши оборону в районі 
Седана, танк, з’єднання нім.-фа¬ 
шист. військ 20.V вийшли до Ла- 
Маншу. 14.У капітулювали зброй¬ 
ні сили Нідерландів. Бельг. ар¬ 
мію, брит. експедиційні сили й 
частину франц. армії було відрі¬ 
зано у Фландрії. 28.У капітулю¬ 
вала бельг. армія. Англійським і 
частині франц. військ, блокованим 
у районі Дюнкерка, вдалося ева¬ 
куюватись у Великобританію. На 
поч. червня нім.-фашист. війська 
прорвали фронт на річках Соммі 
й Ені. Не вичерпавши можливос¬ 
тей опору, франц. армія склала 
зброю. 14.VI нім. війська без бою 
зайняли Париж. 22.УІ 1940 Фран¬ 
ція підписала акт про капітуля¬ 
цію (див. Комп'єнське перемир'я 
1940). У кін. червня 1940 в Лондо¬ 
ні було створено патріотичну орг- 
цію <Вільна Франція*, очолювану 
Ш. де Голлем. 10.УІ 1940 у війну 
проти Великобританії і Франції 
вступила Італія. Італ. війська в 
серпні захопили Брит. Сомалі, ча¬ 
стину тер. Кенії й Судану, в серед, 
вересня вдерлися з Лівії в Єгипет, 
намагаючись пробитися до Суеца. 
Проте незабаром їх було зупинено, 
а в грудні 1940 розбито англ. вій¬ 
ськами. Почату в жовтні 1940 спро¬ 
бу італійців розвинути наступ з 
Албанії у Грецію грец. армія від¬ 
била. У січні — травні 1941 брит. 
війська при підтримці повсталого 
населення й місц. партизанів виг¬ 
нали італійців з Брит. Сомалі, 
Кенії, Судану, Ефіопії, Італ. Со¬ 
малі, Ерітреї. На Середземному м. 
італ. флот зазнав відчутних втрат. 
На поч. 1941 у Пн. Африку на до¬ 
помогу італ. військам прибув нім. 
Афр. корпус на чолі з ген. Е. Ром- 
мелем. У 2-й пол. квітня італо-нім. 
війська досягли лівійсько-єгип. 
кордону. В цей же період япон. 
війська почали окупацію пд. райо¬ 
нів Китаю, захопили пн. частину 
Франц. Індокитаю. Після поразки 
Франції уряд Великобританії 
почав організацію ефективної обо¬ 
рони. Уряд СІЛА, переглядаючи 
свій зовнішньополіт. курс, усе 
більше підтримував Великобрита¬ 
нію. Навесні 1941 СІЛА ввели вій¬ 
ська в Гренландію, влітку — в Іс¬ 
ландію. В серпні 1940 почалися ма¬ 
совані удари нім. авіації по містах 
Великобританії, одночасно активі¬ 
зувалися дії нім. ВМС в Атлантич¬ 
ному ок. Проте осн. увагу фашист, 
керівництво приділяло підготовці 
війни проти СРСР. 27.IX Німеч¬ 
чина, Італія і Японія підписали 
воєнно-політ. Берлінський пакт 
1940. Навесні 1941 Німеччина здій¬ 
снила агресію на Балканах, оку¬ 
пувавши Болгарію, Грецію й час¬ 
тину Югославії, де розгорнулася 
визвольна боротьба проти окупан¬ 
тів. З 20.V по 1.УІ нім.-фашист. 



війська захопили о. Кріт. У 1940 
до Берлінського пакту приєднали¬ 
ся Угорщина, Румунія, Словач¬ 
чина, 1941 — Болгарія, Фінлян¬ 
дія. 
З наростанням загрози імперіаліс¬ 
тичної агресії Рад. Союз вжи¬ 
вав усіх заходів для зміцнення 
своєї обороноздатності. Рад. на¬ 
род пі д керівництвом Комуністич¬ 
ної партії виконав титанічну ро¬ 
боту по підготовці країни до від¬ 
січі можливої агресії. 22.УІ 1941 
фашист. Німеччина віроломно на¬ 
пала на Рад. Союз. Почалася Ве¬ 
лика Вітчизняна війна Радян¬ 
ського Союзу 1941—45, яка стала 
найважливішою частиною Д. с. в. 
Вступ СРСР у війну визначив її 
якісно новий етап, привів до кон¬ 
солідації всіх прогресивних сил 
світу в боротьбі проти фашизму, 
вплинув на політику провідних 
світових д-в. З перших же днів 
фашист, агресії проти СРСР про 
свою солідарність із справедливою 
боротьбою рад. народу заявили ши¬ 
рокі нар. маси, різні країни плане¬ 
ти, комуністичні й робітн. партії, 
які в умовах фашист, окупації при¬ 
ступили до розгортання Руху Опо¬ 
ру. 2.УІІ 1941 було укладено уто¬ 
ну між СРСР і Великобританією 
про спільні дії, 2.VIII 1941 — між 
СРСР і США про воєнно-екон. 
співробітництво й надання мате¬ 
ріальної підтримки СРСР. 14.УІІІ 
1941 США й Великобританія обна¬ 
родували Атлантичну хартію, 
до якої 24. IX приєднався СРСР. 
Щоб запобігти небезпеці створення 
фашист, опорних баз на Близь¬ 
кому Сході, англ. і рад. війська 
в серпні — вересні 1941 вступили 
в Іран. Цими спільними воєнно-по- 
літ. акціями було покладено поча¬ 
ток створенню антигітлерівської 
коаліції. 
Проти СРСР фашист. Німеччина 
кинула осн. сили своєї воєнної 
машини. Рад.-нім. фронт став гол. 
фронтом Д. с. в. Незважаючи на 
те, що фашист, війська в перші 
місяці війни проти СРСР захопили 
значну рад. територію, Німеччині 
не вдалося здійснити стратегічні 
цілі, передбачені <Барбаросса> пла¬ 
ном. У ході стратегічної оборони 
влітку й восени 1941 рад. війська 
чинили ворогові стійкий опір, ви¬ 
снажили й знекровили сили фа¬ 
шист. армії (див. Київська оборон¬ 
на операція 1941, Ленінградська 
битва 1941—44, Одеська оборона 
1941, Севастопольська оборона 
1941—42). В результаті контрна¬ 
ступу рад. військ під Москвою 
(див. Московська битва 1941— 
42) і заг. наступу 1941—42 остаточ¬ 
но зазнав краху фашист, план 
«блискавичної війни». Ця перемога 
мала всесвітньо-істор. значення: 
вона розвіяла міф про неперемож¬ 
ність фашист, вермахту, поставила 
фашист. Німеччину перед необ¬ 
хідністю ведення затяжної війни, 
дала могутній поштовх антифа¬ 
шист. Рухові Опору, що об’єднав 
різні верстви населення окупова¬ 
них країн. Провідною силою його 
став робітн. клас, керований ком¬ 
партіями. Міцніло антифашист, 
підпілля в таборі держав-агресо¬ 
рів. Активними учасниками європ. 
Руху Опору були рад. громадя¬ 
ни (військовополонені й насильно 

вивезені на примусові роботи). 
7.XII 1941 Японія раптовим на¬ 
падом на амер. військ, базу Перл- 
Харбор у Тихому ок. розв’язала 
війну проти США. 8.XII війну 
Японії оголосили США, Велико¬ 
британія та ряд ін. д-в; 11.XII фа¬ 
шист. Німеччина й Італія оголоси¬ 
ли війну США. Д-ви антифашист, 
коаліції підписали Декларацію 26 
держав 1942. 26.У 1942 СРСР і 
Великобританія підписали договір 
про союз проти Німеччини і її са¬ 
телітів. 11.VI СРСР і США укла¬ 
ли угоду про принципи взаємної 
допомоги у веденні війни. Влітку 
1942 нім.-фашист, командування 
почало новий наступ на рад.-нім. 
фронті. В серед, липня 1942 поча¬ 
лася Сталінградська битва 1942— 
43 — одна з найвизначніших битв 
Д. с. в. Англ. війська в цей час про¬ 
водили епізодичні бомбардування 
окремих міст Німеччини, вели зі 
змінним успіхом бої в Пн. Африці. 
На тихоокеанському театрі Япо¬ 
нія зуміла досягти панування на 
морі й окупувала Сянган, Бірму, 
Малайю, Філіппіни, о-ви Індоне¬ 
зії та ін. Нарощування амер. сил 
на Тихому ок. з 1-ї пол. 1942 по¬ 
ступово привело до зміни співвід¬ 
ношення сил на користь союзників. 
Після поразок у мор. боях у Кора¬ 
ловому м. та біля о. Мідуей (1942) 
япон. флот перейшов до оборони. 
19.XI 1942 почався контрнаступ 
рад. військ під Сталінградом, який 
завершився оточенням і розгромом 
330-тисячного угруповання військ 
противника. Перемога рад. військ 
привела до докорінного перелому 
в Д. с. в., потрясла фашист. Ні¬ 
меччину, підірвала її військ, і 
політ, престиж в очах її союзників. 
Захопивши ініціативу, Рад. Ар¬ 
мія завдала взимку й навесні 1943 
нищівних ударів противникові на 
Пн. Кавказі, в Донбасі, під Ленін¬ 
градом та на ін. ділянках фронту. 
Розгром нім.-фашист, військ у 
Курській битві 1943 примусив 
фашист. Німеччину остаточно пе¬ 
рейти до стратегічної оборони. 
Рад. Армія розгорнула успішний 
стратегічний наступ на всьому рад.- 
нім. фронті. Зокрема було визволе¬ 
но Лівобережну Україну й форсо¬ 
вано Дніпро (див. Битва за Дніп¬ 
ро 1943). Перемоги Рад. Армії 
небачено піднесли міжнар. авто¬ 
ритет СРСР, серйозно підірвали 
міць Німеччини, змінили воєнно- 
політ. обстановку на всіх фронтах 
Д. с. в. Кількість д-в, що оголоси¬ 
ли війну Німеччині, з червня 
1941 по грудень 1943 зросла з 15 
до 36. Успіхи Рад. Союзу визна¬ 
чили дальшу консолідацію анти¬ 
фашист. сил. Важливими етапами 
в зміцненні антигітлерівської коа¬ 
ліції стали Моск. конференція мі¬ 
ністрів закорд. справ (жовтень 
1943) й Тегеранська конференція 
1943. 
З осені 1942 активізувалися бойо¬ 
ві дії Великобританії і США. Піс¬ 
ля перемоги в Ель-Аламейнській 
операції 1942 союзники до серед, 
листопада зайняли тер. Марокко, 
Алжіру, вступили в Туніс. Навес¬ 
ні 1943 англо-амер. війська оволо¬ 
діли Тунісом і Бізертою, добилися 
капітуляції італо-нім. військ на 
п-ові Бон. 10.УІІ 1943 амер. і англ. 
війська висадилися на о. Сіцілія, 

а на поч. вересня — на Апенінсь¬ 
кому п-ові, не зустрівши серйоз¬ 
ного опору з боку італ. військ. 
25.VII фашист, уряд Муссоліні 
було скинуто. Новий італ. уряд 
3-ІХ підписав перемир’я з США й 
Великобританією, 13-Х — оголо¬ 
сив війну Німеччині. Почався роз¬ 
пад фашист, блоку. Англо-амер. 
сили, які висадилися в Італії, роз¬ 
горнули наступ проти нім.-фашист, 
військ, але не змогли зламати їхню 
оборону й у грудні 1943 припинили 
активні дії. Восени 1942 союзники 
почали наступ на Тихому ок. Про¬ 
тягом 1943 амер. війська висади¬ 
лися на Новій Гвінеї, захопили 
Алеутські о-ви, завдали відчутних 
ударів япон. військово-мор. і торг, 
флотам. 
Однак, незважаючи на деяку акти¬ 
візацію дій союзників у Європі 
й Азії, вирішальна роль в оста¬ 
точному розгромі фашист, блоку 
належала рад. народові та його 
Збройним Силам. У 1944 рад. вій¬ 
ська розгромили великі сили про¬ 
тивника під Ленінградом і Новго¬ 
родом, ліквідували блокаду Ле¬ 
нінграда, визволили тер. Право¬ 
бережної України (див. Львівсько- 
Сандомирська операція 1944), 
вийшли до передгір’я Карпат, виз¬ 
волили Крим, п-ів, вступили на 
тер. Румунії. Наступ рад. військ 
на Карельському перешийку й у 
Пд. Карелії змусив Фінляндію 
вийти з фашист, блоку й 4.III 1945 
оголосити війну Німеччині. В ре¬ 
зультаті Білоруської операції 
1944 було визволено всю тер. Біло¬ 
русії, значну частину Литви. Рад. 
війська за участю Війська Поль¬ 
ського почали визволення Польщі. 
В результаті Яссько-Кишинівської 
операції 1944 було визволено тер. 
Молдавії й значну частину Руму¬ 
нії. 23.VIII 1944 трудящі Румунії 
повалили військ.-фашист, дикта¬ 
туру Й. Антонеску (див. Народне 
збройне повстання 1944 в Румунії); 
новий уряд Румунії оголосив вій¬ 
ну Німеччині. Вступ рад. військ 
на болг. територію активізував бо¬ 
ротьбу трудящих країни. В Бол¬ 
гарії вибухнуло Вересневе народ¬ 
не збройне повстання 1944, в ре¬ 
зультаті якого було скинуто мо- 
нархо-фашист. режим і створено 
уряд Вітчизн. фронту, який оголо¬ 
сив війну Німеччині. 29. VIII поча¬ 
лося Словацьке національне пов¬ 
стання 1944, в якому взяли актив¬ 
ну участь рад. партизани, направ¬ 
лені на прохання ЦК КПЧ Укра¬ 
їнським штабом партизанського 
руху. Рад. війська разом з чехосл. 
добровольчим корпусом під коман¬ 
дуванням Л. Свободи, прагнучи 
подати допомогу повсталим, 20.IX 
почали визволення Чехословаччи- 
ни. Водночас частини Нар.-виз¬ 
вольної армії Югославії при актив¬ 
ній участі Рад. Армії приступили 
до визволення Югославії (див. 
Белградська операція 1944). В 
жовтні 1944 рад. війська почали 
визволення Угорщини. Утворений 
на очищеній від фашист, військ 
угор. території Тимчасовий нац. 
уряд 28.XII 1944 оголосив війну 
Німеччині. В результаті наступу 
Рад. Армії на Пд. Сх. Європи 
склалися умови для визволення 
Албанії й Греції. В 1944 Рад. Армія 
визволила пн.-сх. райони Норвегії, 
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подавши допомогу норв. народові. 
Міжнар. і воєнна обстановка, що 
склалася до літа 1944, свідчила 
про можливість визволити всю Єв¬ 
ропу силами СРСР. Така перспек¬ 
тива непокоїла правлячі кола США 
й Великобританії і змусила їх при¬ 
скорити відкриття другого фрон¬ 
ту, здійснити вторгнення в Зх. 
Європу через Ла-Манш. 6.VI союз¬ 
ники (англо-амер. і канадські д-зії) 
висадились у Нормандії, 15.VIII 
амер.-франц. частини — у Пд. 
Франції. Наступ військ, які виса¬ 
дилися, проходив в обстановці 
активізації антифашист, боротьби 
у Франції. 19.VIII почалося Па¬ 
ризьке повстання 1944; до момен¬ 
ту підходу союзницьких частин 
столиця була в руках франц. 
патріотів. 16.XII 1944 фашист, 
війська почали наступ в Арден¬ 
нах, завдали серйозної поразки 1-й 
амер. армії й поставили англо-аме- 
риканців у скрутне становище (див. 
Арденнська операція 1944—45). 
На поч. 1945 на рад.-нім. фронті 
розгорнувся могутній наступ рад. 
військ від Балтійського м. до Кар¬ 
пат. За настійним проханням 
військ.-політ, керівництва союзних 
д-в у зв’язку з тяжким становищем 
англо-амер. військ в Арденнах 
Ставка Рад. Верх. Головнокоман¬ 
дування почала наступ на Віслі й 
у Сх. Пруссії достроково — 12— 
14.1 1945. У Вісло-Одерській опе¬ 
рації 1945 рад. війська розгроми¬ 
ли нім.-фашист, угруповання між 
Віслою й Одером, визволили знач¬ 
ну частину тер. Польщі. В резуль¬ 
таті Східно-Прусськог операції 
1945 рад. війська вийшли на узбе¬ 
режжя Балтійського м. В лютому — 
1-й пол. квітня було визволено Бал¬ 
тійське узбережжя від Данціга до 
Одеру. Наступ рад. військ дав 
змогу союзникам розгорнути успіш¬ 
ні дії в Зх. Німеччині й Італії. 
В цих умовах для координування 
дій проти фашист. Німеччини й 
розв’язання питань післявоєнного 
устрою відбулася Кримська кон¬ 
ференція 1945. Протягом січня — 
березня війська союзників зайня¬ 
ли територію на лівому березі Рей¬ 
ну, форсували його, на поч. квітня 
оточили до 20 нім. д-зій у Рурі. 
В 2-й пол. квітня — на поч. трав¬ 
ня союзники досягли Ельби, всту¬ 
пили в Чехословаччину й Зх. 
Австрію. 16. IV почалася Берлінсь¬ 
ка операція 1945, в результаті якої 
було розгромлено найбільше угру¬ 
повання противника. 25.^ рад. 
війська вийшли до м. Торгау на 
Ельбі, де з’єдналися з частинами 
1-ї амер. армії. 6—11. V війська 
трьох рад. фронтів розгромили 
останнє нім.-фашист, угрупован¬ 
ня й завершили визволення Чехо- 
словаччини (див. також Народне 
повстання 1945 в Чехії). Опівно¬ 
чі 8^ у передмісті Берліна Карлс- 
горсті представники нім. верховно¬ 
го командування підписали акт 
про беззастережну капітуляцію 
збройних сил фашист. Німеччини 
(див. також Нюрнберзький про¬ 
цес). У травні 1945 з усієї коаліції 
агресивних д-в, які розв’язали 
війну, продовжувала боротьбу ли¬ 
ше Японія. На Потсдамській кон¬ 
ференції 1945 поряд з обговорен¬ 
ням європ. проблем було приділе¬ 
но велику увагу обстановці на Да¬ 

лекому Сході. 8^111 1945 СРСР, 
вірний своєму союзницькому обо¬ 
в’язкові, оголосив війну Японії. 
10.VIII у війну проти Японії всту¬ 
пила МНР. Рад. війська разом з 
військами МНР розгромили япон. 
Квантунську армію. В результа¬ 
ті було визволено пн.-сх. частину 
Китаю, Пн. Корею, стимульовано 
широкий розвиток нац.-визволь¬ 
ного руху в Пн.-Сх. Азії. У серпні 
утворилася Індонез. Республіка, 
у вересні — Демократична Респуб¬ 
ліка В’єтнам (див. Серпнева ре¬ 
волюція 1945 у В’єтнамі). Напе¬ 
редодні вступу СРСР у війну з 
Японією СІЛА 6 і 9.VIII вперше 
застосували нову зброю, скинувши 
дві атомні бомби на міста Хіро- 
сіму й Нагасакі, що не було викли¬ 
кано воєнною необхідністю. 2.IX 
1945 Японія підписала акт про ка¬ 
пітуляцію (див. також Токійський 
процес). Д. с. в. закінчилася. 
Розгром ударних сил міжнар. ім¬ 
періалізму докорінно змінив роз¬ 
становку політ, сил у світі, визна¬ 
чив увесь його післявоєнний роз¬ 
виток. Найважливішим підсумком 
війни стало зростання міжнар. 
авторитету і впливу Рад. д-ви. Пе¬ 
ремога, здобута при вирішальній 
ролі СРСР, сприяла революц. пе¬ 
ретворенням у багатьох країнах 
Європи й Азії. Виникла світова 
система соціалізму, яка стала од¬ 
ним з вирішальних факторів роз¬ 
витку людства. Д. с. в. привела до 
дальшого поглиблення загальної 
кризи капіталізму. Екон. і воєн- 
но-політ. центр імперіалізму пере¬ 
містився з Європи до США. Спів¬ 
відношення сил на міжнар. арені 
змінилося на користь соціалізму. 
Зріс вплив комуністичних і робіте. 
партій, світовий комуністичний і 
робіте, рух піднявся на новий, ви¬ 
щий ступінь. Перемога над фа¬ 
шизмом викликала зростання нац. 
самосвідомості народів, нову мо¬ 
гутню хвилю нац.-визвольного ру¬ 
ху, що привів до розпаду колоні¬ 
альної системи імперіалізму. 
Д. с. в. була найруйнівнішою з 
усіх воєн. Лише в Європі мате¬ 
ріальні збитки (за неповними дани¬ 
ми) обчислюються в 260 млрд. 
дол. (у цінах 1938). Загинуло понад 
50 млн. чол. Найбільших жертв 
зазнав Рад. Союз, який втратив 
понад 20 млн. чол. Радянсько-нім. 
фронт був гол. фронтом Д. с. в. 
Саме на цьому фронті було зни¬ 
щено військ, міць фашист, блоку. 
Це було результатом керівної й 
організуючої ролі КПРС, безпри¬ 
кладного масового героїзму рад. 
воїнів, широко розгорнутого пар^ 
тизанського руху, активної участі 
всього народу в боротьбі проти 
агресора. Перемога над фашизмом 
переконливо довела життєздат¬ 
ність і незламність рад. сусп. ла¬ 
ду, соціалістичної економіки, не¬ 
порушної дружби народів СРСР. 
У ході Д. с. в. яскраво виявився пе¬ 
редовий характер рад. воєнної нау¬ 
ки й рад. воєнного мистецтва. 
Перемогу над фашист, блоком у 
Д. с. в. було досягнуто спільними 
зусиллями народів антигітлерів¬ 
ської коаліції, підтриманої само¬ 
відданою боротьбою Руху Опору. 
Під час Д. с. в. практика підтвер¬ 
дила можливість ефективного по¬ 
літ. і воєнного співробітництва д-в 

з різними соціально-екон. систе¬ 
мами. Після Д. с. в. народився 
могутній Рух прихильників миру. 
Бурж. фальсифікатори навмисно 
перекручують багато фактів з іс¬ 
торії Д. с. в. Вони дають їм хибне 
трактування, докладають зусиль 
до того, щоб обілити імперіалізм, 
намагаються зняти з нього відпо¬ 
відальність за виникнення війни. 
Деякі з них, визнаючи, що війну 
розв’язав фашизм, відкидають, 
проте, той незаперечний факт, 
що ця терористична диктатура мо¬ 
нополістичної буржуазії є пород¬ 
женням імперіалізму. Частина 
фальсифікаторів намагається вза¬ 
галі зняти з фашист. Німеччини ви¬ 
ну за розв’язання Д. с. в. Вони від¬ 
роджують гітлерівську версію «пре¬ 
вентивної війни» Німеччини проти 
СРСР. Реакційна історіографія за¬ 
мовчує вирішальне значення битв 
на рад.-нім. фронті, в яких було 
зламано хребет фашист, вермах¬ 
тові й передрішено повний роз¬ 
гром нацистської Німеччини. Іл. 
див. на окремому аркуші, с. 448— 
449. Карти див. на окремому ар¬ 
куші, с. 416—417. 
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Освободительная миссия Советских 
Вооруженннх Сил во второй мировой 
войне. М., 1974; Самсонов А. М. Крах 
фашистской агрессии. 1939—1945. М., 
1975; Фуллер Дж. Ф. Вторая мировая 
война 1939—1945 гг. Пер. с англ. М., 
1956; Верт А. Россия в войне 1941 — 
1945. Пер. с англ. М., 1967; Лиддел 
Гарт Б. Вторая мировая война. Пер. с 
англ. М., 1976. Див. також літ. до 
ст. Велика Вітчизняна війна Радян¬ 
ського Союзу 1941—45. 

77. А. Жилгн. 

ДРУГА СИГНАЛЬНА СИСТЕ¬ 
МА — особлива форма вищої нер¬ 
вової діяльності, властива тіль¬ 
ки людині й пов’язана з мовленням 
та абстрактним мисленням. По¬ 
няття запровадив І. П. Павлов 
(1932). На відміну від першої сиг¬ 
нальної системи в основі Д. с. с. 
лежать умовні рефлекси, виробле¬ 
ні на слова й позначувані ними 
поняття. Д. с. с. з’явилась і розви¬ 
валась у процесі еволюції головно¬ 
го мозку паралельно з розвитком 
у людини мови, яка дала змогу 
замінити сигнали звичайних под¬ 
разнень відповідними їм символа¬ 
ми — словами, що являють собою 
сигнали сигналів. За І. П. Павло- 



вим, властивість утворювати умов¬ 
ні рефлекси на слова стала над¬ 
звичайно важливим додатком 
механізмів нервової діяльності 
людини. Виникнення у первісної 
людини Д. с. с. та здатності до чле¬ 
нороздільної мови мало величез¬ 
ний вплив на прогресивний розви¬ 
ток людського суспільства. Вони 
сприяли спілкуванню між людьми, 
використанню колективного досві¬ 
ду для спільної боротьби за існу¬ 
вання й стали основою для розвит¬ 
ку абстрактного мислення у люди¬ 
ни. Д. с. с. функціонує в постій¬ 
ній взаємодії з першою сигнальною 
системою, утворюючи єдиний меха¬ 
нізм, який здійснює вищу нервову 
діяльність організму. 
Літ.: Павлов И. П. Полное собрание 
сю чинений, т. З, кн. 2. М. —Л., 1951; 
Кольцова М. М. Обобщение как фун- 
кция мозга. Л., 1967. П. М. Сєрков. 
ДРУГА УКРАЇНСЬКА РАДОН- 
СЬКА АРМІЯ — об’єднання рад. 
військ, створене на Україні під 
час громадянської війни. Вперше 
сформована в березні 1918, коли 
для посилення опору австро-нім. 
окупантам розрізнені рад. військ, 
частини й окремі загони, що діяли 
на Україні, було зведено в 5 армій. 
До складу Д. У. р. а. ввійшли Ти¬ 
распольський загін (5-й Заамурсь- 
кий кінний полк, загін Г. І. Котов- 
ського, кит. батальйон), 19-а і 
164-а піхотні д-зії 12-го армій¬ 
ського корпусу Пд.-Зх. фронту та 
загони катеринославських робіт¬ 
ників. Армію очолив командир 
Тираспольського загону Є. М. Ве- 
недиктов. З запеклими боями ар¬ 
мія відійшла до Катеринослава й 
під натиском переважаючих сил 
ворога змушена була відступити 
на лівий берег Дніпра. На поч. 
квітня 1918 вона налічувала 3 тис. 
багнетів і незначну кількість ка¬ 
валерії. Армія разом з частинами 
Першої Української радянської 
армії стримувала наступ австро- 
нім. окупантів на Донбас, вела бої 
за Чаплине, Гришине (тепер Крас- 
ноармійськ), Авдіївку, Зверєво і 
Міллерово, прикриваючи відхід 
ін. рад. військ. Згодом одна части¬ 
на армії відійшла до Царицина (те¬ 
пер Волгоград), інша — в напрямі 
на Калач, Богучар, Воронеж. Уд¬ 
руге Д. У. р. а. сформовано за на¬ 
казом від 5.IV 1919 командую¬ 
чого Укр. фронтом В. О. Антоно- 
ва-Овсіенка для бойових дій про¬ 
ти іноз. інтервентів, білогвардій¬ 
ців і петлюрівців на Україні. Ар¬ 
мію було створено на базі групи 
військ Харків, напряму зі штабом 
у Катеринославі. До її складу ввій¬ 
шли 1-а Задніпровська д-зія, 2-а 
окрема бригада, 3-я бригада, Крим¬ 
ська бригада та ін. Всі ці частини 
було зведено в дві штатні д-зії — 
3-ю (кол. Задніпровська) і 7-у. 
Командуючим армією був А. Є. 
Скачко. В квітні 1919 її частини 
вели бої проти іноз. інтервентів 
у Криму. 29.IV 1919 вони визволи¬ 
ли Севастополь, а згодом — увесь 
Крим. У травні 1919 війська ар¬ 
мії взяли участь у розгромі анти- 
рад. заколоту отамана Григор’єва 
(див. Григор'евщина). Декретом 
ВЦВК від 1.УІ 1919 про воєнну 
єдність рад. республік на базі час¬ 
тин Д. У. р. а. було утворено 14-у 
армію. О. Й. Щусь. 

ДРУГА УКРАЇНСЬКА РАДЯН¬ 
СЬКА ДИВіЗІЯ — одне з перших 
військ, з’єднань Рад. України. 
Створена згідно з наказом Все¬ 
українського Центрального Вій¬ 
ськово-Революційного Комітету 
від 22.IX 1918 в «нейтральній зо¬ 
ні» з повстанських і партизанських 
загонів для боротьби проти австро- 
нім. окупантів і гетьманців (див. 
Гетьманщина). До складу д-зії 
ввійшли 4 полки (5-й Глухівський, 
6-й Корочанський, 7-й Суджан- 
с.ький, 8-й Обоянський). Д-зії було 
передано й полк Червоного козац¬ 
тва України під командуванням 
В. М. Примакова. З анулюванням 
Рад. урядом Брестського миру 
1918 д-зія діяла в складі групи 
військ Курського напряму. Д. У. 
р. д. взяла участь в операціях по 
визволенню України. 3.1 1919 вона 
визволила Харків. З утворенням 
4.1 1919 Українського фронту 
д-зія ввійшла до групи військ 
Харків, напряму. Д-зія розгромила 
петлюрівські частини в районі 
Люботина й Мерефи. 19.1 1919 
ворога було вибито з Полтави, 
1.ІІ 1919 — з Кременчука. Зі ство¬ 
ренням у лютому 1919 групи військ 
Київ, напряму д-зія ввійшла до 
її складу. Д-зія розгорнула наступ 
проти петлюрівців на лінії Знам’¬ 
янка —Цвіткове і Шпола — Звени- 
городка, Христинівка — Вапнярка. 
Частини д-зії зайняли ст. Христи¬ 
нівка, а 15.III 1919 вступили в 
Умань. Д. У. р. д. взяла участь в 
оточенні та ліквідації (на поч. 
квітня 1919) вапнярського угрупо¬ 
вання противника. Бл. 10 тис. пет¬ 
люрівців здалися в полон. У 2-й 
пол. березня д-зія вела бої по лікві¬ 
дації контрнаступу петлюрівців 
на Коростенському напрямі, в 
квітні — на Житомирському. З 
реорганізацією груп військ Хар¬ 
ків. і Київ, напрямів у три армії 
Д. У. р. д. увійшла до складу 
Першої Української радянської 
армії. В травні 1919 д-зія, переслі¬ 
дуючи петлюрівців, підійшла до 
Галичини. В червні 1919 Д. У. р. д. 
увійшла до складу 12-ї армії і бу¬ 
ла перейменована на 46-у стрілець¬ 
ку дивізію. О. Й. Щусь. 

ДРУГА ціммервАльдська 
КОНФЕРЕНЦІЯ — міжнародна 
конференція соціалістів-інтерна- 
ціоналістів. Д. Ц. к. відбулася 
24— ЗО.ІУ 1916 в с. Кінталь 
(Швейцарія). Див. Кінтальська 
конференція. 
ДРУГИЙ ВСЕРОСІЙСЬКИЙ 
З’ЇЗД РАД-з’ їзд Рад робітничих 
і солдатських депутатів за участю 
представників повітових і губерн¬ 
ських Рад селянських депутатів 
Росії, який відбувся в Петрограді 
25— 27.Х (7—9.XI) 1917 під керів¬ 
ництвом більшовицької партії, 
очолюваної В. І. Леніним. Д. В. 
з. Р. був першим з’їздом Рад, що 
відіграв роль верховного органу 
держ. влади соціалістичної респуб¬ 
ліки. З’їзд проголосив повалення 
влади бурж. Тимчасового уряду 
і встановлення Рад. влади в країні. 
Скликанню з’їзду передувала ко¬ 
пітка робота партії більшовиків, 
яка після розгрому корніловщини 
взяла курс на збройне повстання. 
Меншовики й есери намагалися зір¬ 
вати або відстрочити з’їзд. Проте, 
всупереч їхнім зусиллям, Петрогр. 

Рада 22.IX (5.Х) прийняла резо¬ 
люцію про негайне скликання 
Д. В. з. Р.; 17 (ЗО).Х за скли¬ 
кання з’їзду Рад висловилося об’¬ 
єднане засідання Моск. Ради ро- 
бітн. і солдат, депутатів; 15 (28).Х 
об’єднане засідання виконкомів 
Київ. Рад робітничих і солдатсь¬ 
ких депутатів прийняло пропози¬ 
цію більшовиків про скликання 
Д. В. з. Р. і передання йому 
держ. влади. Аналогічні рішення 
ухвалили Харківська, Луганська, 
Одеська, Мінська, Бакинська 
та ін. Ради. З’їзд зібрався в 
умовах переможного завершення 
збройного повстання, коли остан¬ 
ні опорні пункти Тимчасового 
уряду — Зимовий палац і штаб 
Петрогр. військ, округу — були 
оточені повсталими. На Д. В. з. Р. 
було представлено понад 400 Рад, 
у т. ч. 69 — від України, з яких 
переважна більшість дала своїм 
делегатам накази голосувати за 
Рад. владу. З’їзд відкрився у 
Смольному о 10 год. 40 хв. вечора 
25.Х (7.XI). На час відкриття з’їз¬ 
ду було зареєстровано 649 делега¬ 
тів, у т. ч. 390 більшовиків, 160 есе¬ 
рів, 72 меншовики, 14 меншовиків- 
інтернаціоналістів. Від Рад Украї¬ 
ни— 128 делегатів, переважна біль¬ 
шість яких підтримувала більшо¬ 
виків. Осн. питання порядку ден¬ 
ного Д. В. з. Р.: 1) Про організа¬ 
цію влади; 2) Про війну і мир; 
3) Про землю. Меншовики, праві 
есери та бундівці, намагаючись 
зірвати з’їзд, виступили з анти¬ 
більшовицькими деклараціями і 
залишили засідання. Ліві есери 
і частина меншовиків залишили¬ 
ся на з’їзді. 26.Х (8.XI) Д. В. з. Р. 
прийняв написане В. І. Леніним 
істор. звернення «Робітникам, сол¬ 
датам і селянам!», у якому пові¬ 
домлялося про повалення Тимча¬ 
сового уряду і перехід усієї влади 
до рук Рад. З’їзд затвердив по¬ 
станови про скасування смертної 
кари на фронті і звільнення ув’яз¬ 
нених за революц. діяльність сол¬ 
датів та офіцерів, а також членів 
земельних к-тів, про негайний 
арешт глави Тимчасового уряду 
Керенського. Величезне організую¬ 
че й мобілізуюче значення мали й 
звернення Д. В. з. Р.: «До фронту» 
з пропозицією створити в арміях 
тимчасові ревкоми; «Брати-ко¬ 
заки» із закликом до козаків пере¬ 
ходити на бік Рад. влади; «До 
всіх залізничників» про організа¬ 
цію безперебійної роботи транспор¬ 
ту; до всіх Рад про забезпечення 
революц. порядку на місцях. Вно¬ 
чі проти 27.Х (9.XI) на доповідь 
В. І. Леніна з’їзд прийняв все- 
світньо-істор. декрети: Декрет про 
мир, який відооразив прагнення 
Рад. соціалістичної д-ви до спра¬ 
ведливого і демократичного миру, 
і Декрет про землю, що скасував 
поміщицьку власність на землю і 
передав усю землю в руки народу. 
З’їзд сформував перший Рад. 
уряд — Раду Народних Коміса¬ 
рів на чолі з В. І. Леніним. 
До складу РНК ввійшли В. О. 
Антонов-Овсієнко, П. Ю. Дибенко, 
М. В. Криленко, А. В. Луначарсь- 
кий, В. П. Ногін, І. І. Скворцов- 
Степанов, Й. В. Сталін та ін. 
З’їзд завершив свою роботу обран¬ 
ням Всерос. Центр. Виконавчого 
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Комітету (ВЦВК) у складі 101 
чол., у т. ч. 62 більшовиків. Все- 
світньо-істор. значення Д. В. з. Р. 
полягає в тому, що він проголосив 
встановлення диктатури пролета¬ 
ріату у формі Рад. влади на тер. 
Росії, законодавчо закріпив заво¬ 
ювання Великого Жовтня і ство¬ 
рення першої в світі соціалістич¬ 
ної держави. 
Літ.: Ленін В. І. Другий Всеросій¬ 
ський з’їзд Рад робітничих і селянсь¬ 
ких депутатів 25—26 жовтня (7—8 лис¬ 
топада) 1917 р. Повне зібрання тво¬ 
рів, т. 35; Про 60-у річницю Великої 
Жовтневої соціалістичної революції. 
Постанова ЦК КПРС від 31 січня 1977 
року. К., 1977; Брежнєв Л. І. Вели¬ 
кий Жовтень і прогрес людства. К., 
1977; Второй Всероссийский сьезд Со- 
ветов рабочих и солдатских депутатов. 
Сборник документов. М., 1957. Див. 
також літ. до ст. Велика Жовтнева 
соціалістична революція. 

Б. МІ. Бабій. 

ДРУГИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
З’ЇЗД РАД-з’ їзд Рад робітни¬ 
чих і селянських депутатів, що від¬ 
бувся 17—19.III 1918 в Катерино¬ 
славі (тепер Дніпропетровськ). З 
969 делегатів з’їзду 428 становили 
більшовики та співчуваючі їм. 
Решта належала до есерів, анар¬ 
хістів та ін. дрібнобурж. партій 
та угруповань. 
Порядок денний з’їзду: про по¬ 
літ. момент (ставлення до Цент¬ 
ральної ради, до війни і миру); 
про держ. устрій України; зем. пи¬ 
тання; фінанси; про організацію 
військ, сили; доповідь уряду й 
ЦВК про їхню діяльність; обрання 
нового складу ЦВК Рад України. 
Внаслідок чіткої принципової по¬ 
зиції комуністів з’їзд з обговорених 
питань прийняв більшовицькі ре¬ 
золюції. З’їзд схвалив Брест¬ 
ський мир 1918, підкресливши при 
цьому в резолюції «Про державний 
устрій», що Рад. Україна лише 
формально припиняє федеративні 
зв’язки з РРФСР; з’їзд заявив, що 
трудящі України не визнають ре¬ 
ставрованої бурж. влади і вести¬ 
муть боротьбу за повалення її; 
ухвалив створити Червону Армію, 
негайно видати декрети про запро¬ 
вадження 8-го динного робочого дня 
і робітничого контролю; схвалив 
як зем. закон України «Тимчасові 
положення про соціалізацію зем¬ 
лі», прийняті Третім Всеросій¬ 
ським з'їздом Рад* обрав ЦВК Рад 
України. Л. Л. Потарикіна. 

ДРУГИЙ ЗАГАЛЬНОЧОРНО- 
МбРСЬКИЙ З’ЇЗД—з’їзд моря¬ 
ків Чорноморського флоту, що від¬ 
бувся 17.11 — 7.III 1918 в Севасто¬ 
полі. В роботі з’їзду взяли участь 
делегати від усіх портів, з’єднань і 
кораблів флоту. З’їзд заслухав зві¬ 
ти Центрофлоту і гол. комісара 
Чорномор. флоту більшовика В. В. 
Роменця, обговорив питання про 
перехід на добровільний принцип 
комплектування і про демобіліза¬ 
цію флоту, роботу флотських 
орг-цій на місцях, про Брестський 
мир 1918, про конфіскацію військ, 
і торг. рум. кораблів, що перебува¬ 
ли в рос. портах у зв’язку з воєн¬ 
ною інтервенцією Румунії проти 
Рад. країни, затвердив положення 
про Центрофлот, портові й суднові 
к-ти. З осн. питань з’їзд прийняв 
більшовицькі резолюції. Проте до 
нового складу керівних органів 
обрали переважно меншовиків і 

есерів. Ослаблення позицій біль¬ 
шовиків на з’їзді було пов’язане з 
відрядженням багатьох матросів- 
більшовиків на боротьбу проти 
іноз. інтервентів і білогвардійців. 
ДРУГИЙ З’ЇЗД КП(6) УКРАЇ¬ 
НИ — відбувся 17—22.Х 1918 в 
Москві. 125 делегатів з’їзду пред¬ 
ставляли бл. 9 тис. комуністів під¬ 
пільних парт, орг-цій України й 
Криму. В роботі з’їзду взяли 
участь представники болг., нім., 
угорської й чеської груп у РКП(б), 
Рум. комуністичної партії та кому¬ 
ністів Польщі. З’їзд зібрався в 
обстановці зміцнення внутріполіт. 
становища Країни Рад, піднесен¬ 
ня визвольної боротьби укр. наро¬ 
ду проти австро-нім. окупантів і 
гетьманщини. 16—17.X члени 
ЦК КП(б)У зустрілися з В. І. 
Леніним. Аналіз політ, становища, 
вказівки й поради, які дав В. І. 
Ленін, мали величезне значення 
для вироблення з’їздом правильної 
тактики боротьби за відновлення 
Рад. влади на Україні. Порядок 
денний з’їзду: 1) Доповіді з місць; 
2) Звіт ЦК КП(б)У; 3) Звіт Все¬ 
українського Центрального Вій¬ 
ськово-Революційного Комітету 
(ВЦВРК); 4) Доповідь про міжнар. 
становище; 5) Доповідь про поточ¬ 
ний момент; 6) Про святкування 
перших роковин Великої Жовтне¬ 
вої соціалістич. революції; 7) Про 
взаємовідносини між парт, орг- 
ціями і ревкомами; 8) Про ставлен¬ 
ня до партії лівих соціалістів-рево- 
люціонерів, лівих бундівців та 
ін. партій, які заявили про визнан¬ 
ня платформи Рад. влади; 9) Про 
Статут КП(б)У; 10) Про час скли¬ 
кання III з’їзду КП(б)У; 11) Ви¬ 
бори керівних органів КП(б)У. 
В 15 доповідях обласних, губерн¬ 
ських і міських підпільних к-тів 
КП(б)У було проаналізовано ста¬ 
новище на місцях, розкрито робо¬ 
ту партії по зміцненню більшовиць¬ 
кого підпілля й ревкомів та зв’яз¬ 
ку з масами, по керівництву бо¬ 
ротьбою трудящих проти оку¬ 
пантів. У звітних доповідях ЦК 
КП (б)У і ВЦВРК було підбито 
підсумки діяльності КП(б)У по 
створенню і зміцненню підпільних 
парт, орг-цій і ревкомів, по керів¬ 
ництву Всеукраїнським страйком 
залізничників 1918, збройною бо¬ 
ротьбою проти окупантів, по ство¬ 
ренню в <нейтральній зоні> укр. 
повстанських д-зій. Делегати під¬ 
дали критиці помилковість такти¬ 
ки ЦК КП(б)У і ВЦВРК, що при¬ 
звела до передчасного заклику до 
заг. збройного повстання в серпні 
1918. З’їзд підкреслив, що для 
зміцнення парт, керівництва всі¬ 
ма формами нар. війни необхідно 
перенести центр ваги парт, роботи 
на окуповану територію, особливо 
в пром. райони, зміцнити укр. 
рад. д-зії, що перемоги над оку¬ 
пантами і контрреволюцією мож¬ 
на досягти тільки на основі союзу 
трудящих України і Росії. З’їзд 
указав, що КП(б) України повинна 
координувати свої дії з силами 
пролетарської Росії. В спеціаль¬ 
ній резолюції з’їзд відмітив не¬ 
обхідність об’єднання профспілок 
України і Росії й зобов’язав кому¬ 
ністів посилити роботу в профспіл¬ 
ках, щоб вони діяли під гаслами 
Рад. влади. З’їзд у спец, ре¬ 

золюції висунув вимогу посилити 
парт. керівництво підпільними 
ревкомами. В постанові «Про свят¬ 
кування дня роковин Жовтневої 
революції» з’їзд зобов’язав парт, 
орг-ції випустити спец, листівки, 
провести в робітн. районах одно¬ 
денні страйки і демонстрації, а в 
селах — масовки. З’їзд пройшов 
під прапором пролет. інтернаціона¬ 
лізму. У зверненні «До робітників 
усіх країн» він заявив про солідар¬ 
ність з революц. боротьбою проле¬ 
таріату Європи. В дусі вказівок 
В. І. Леніна з’їзд розв’язав питан¬ 
ня про подання всебічної допомоги 
революц. рухові серед австро-нім. 
солдатів. З’їзд обрав ЦК КП(б)У. 
Вперше було обрано Ревізійну ко¬ 
місію КП(б)У. 22.Х 1918 делегати 
з’їзду взяли участь у засіданні 
ВЦВК, Моск. Ради, фабзавкомів 
і профспілок, де з доповіддю висту¬ 
пив В. І. Ленін, який приділив 
велику увагу Україні. Вождь пар¬ 
тії попередив про небезпеку інтер¬ 
венції Антанти на Україні, про 
важливість правильного вибору до¬ 
цільного моменту для виступу про¬ 
ти контрреволюції- висловив упев¬ 
неність у тому, «що коли українсь¬ 
ка перемога робітників і селян пі¬ 
де поряд із зміцненням влади в 
Росії і з її успіхами, тоді соціалі¬ 
стична пролетарська У країна не 
тільки переможе, а й буде непере¬ 
можна І» (Повне зібр. тв., т. 37, 
с. 114). 
Літ.: Протоколи II сьезда Коммуни- 
стической партии (большевиков) Ук¬ 
райни. М., 1918; Нариси історії Кому¬ 
ністичної партії України. К.. 1977; 
Погребінський М. Другий з’їзд 
КП(б)У. К., 1958. 

М. Б. Погребінський. 

ДРУГИЙ З’ЇЗД РАД СРСР - 
з’їзд Рад робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів усіх 
рад. республік, що відбувся в 
Москві 26.1 — 2.II 1924. На з’їзді 
було 2124 делегати, в т. ч. від 
УРСР бл. 400 чол. Перше засідан¬ 
ня з’їзд присвятив пам’яті В. І. 
Леніна. Делегати від імені народу 
дали клятву виконувати всі його 
заповіти. З’їзд прийняв звернення 
до трудящих усього світу, в якому 
закликав їх згуртуватися навколо 
ленінського прапора. З’їзд про¬ 
голосив 21.1 днем трауру, ухвалив 
спорудити мавзолей В. І. Леніна 
в Москві та пам’ятники йому в 
столицях союзних республік, а 
також у Ленінграді й Ташкенті, 
видати зібрання його творів, ство¬ 
рити фонд ім. В. І. Леніна при 
ЦВК СРСР для допомоги безпри¬ 
тульним дітям, перейменувати 
м. Петроград на Ленінград. З’їзд 
заслухав і обговорив доповідь про 
діяльність Рад. уряду за 1923 і 
повністю її схвалив. Було оста¬ 
точно затверджено першу Консти¬ 
туцію СРСР, чим завершено юрид. 
оформлення першої в світі єдиної 
соціалістичної союзної багатонац. 
держави як найвищої форми ра¬ 
дянської федерації. З’їзд також 
обговорив і вирішив питання про 
бюджет СРСР, про створення 
центр, с.-г. банку СРСР; заслу¬ 
хав повідомлення про визнання де- 
юре Великобританією Рад. Союзу. 
Було обрано ЦВК СРСР у складі 
двох палат — Союзної Ради і Ра¬ 
ди Національностей. 

П. К. Стоян. 
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ДРУГИЙ З’ЇЗД РСДРП — про¬ 
ходив нелегально 17 (ЗО).VII— 
10 (23).УІІІ 1903 за кордоном, спо¬ 
чатку в Брюсселі, а потім в Лон¬ 
доні. Всього відбулося 37 засідань 
(13 у Брюсселі і 24 в Лондоні). 
З’їзд зібрався в умовах, коли ка¬ 
піталізм вступив у свою найвищу 
й останню стадію розвитку — ім¬ 
періалізм, Росія стала вузловим 
пунктом суперечностей усієї си¬ 
стеми імперіалізму, центром світо¬ 
вого революц. руху, а рос. проле¬ 
таріат став в авангарді міжнар. 
робітн. руху. С.-д. рух у Росії, 
незважаючи на проголошення Пер¬ 
шим з'їздом РСДРП (1898) засну¬ 
вання про лет. партії, перебував 
у стані орг. роз’єднаності. Вирі¬ 
шальну роль у згуртуванні місце¬ 
вих с.-д. орг-цій і груп на позиці¬ 
ях революц. марксизму, в розгро¬ 
мі опортуністичної течії «економіз¬ 
му», в підготовці II з’їзду РСДРП 
відіграла організована В. І. Лені¬ 
ним перша загальнорос. марксист¬ 
ська газ. <Искра>. Гол. завдання 
з’їзду, підкреслював В. І. Ленін, 
полягало у «створенні справж¬ 
ньої партії на тих принципіальних 
і організаційних началах, які були 
висунуті і розроблені ,,Искрой“» 
(Повне зібр. тв., т. 8, с. 187). На 
з’їзд прибули 43 делегати з 51 
ухвальним і 14 — з дорадчим го¬ 
лосом, які представляли кілька 
тисяч членів партії, що входили до 
26 орг-цій, у т. ч. Рос. орг-цію 
«Искрьі», Петерб., Моск., Київ., 
Одес., Харків., Катериносл., Ми¬ 
кол. к-ти, групу <Южний рабочий», 
Крим, союз та ін. Більшість деле¬ 
гатів були прихильниками«Искрьі» 
(27 делегатів з 33 голосами, з них 
«тверді» іскрівці на чолі з В. І. 
Леніним мали 24 голоси і «м’які» 
іскрівці, що йшли за Мартовим,— 
9 голосів), однак були і відверті 
противники «Искрьі» (8 голосів — 
З «економісти» і 5 бундівців), а 
також нестійкі, центристські еле¬ 
менти (10 голосів). Разом з В. І. 
Леніним виступили делегати від 
найбільших на Україні к-тів — 
Київського (П. А. Красиков і 
І. К. Нікітін), Катеринославського 
(Л. С. Віленський і Л. Д. Махлін) 
і Одеського (Р. С. Землячка). 
Представники Харків, та Микол, 
к-тів, «Соціал-демократичного со¬ 
юзу гірничозаводських робітни¬ 
ків» і групи «Южньїй рабочий» 
утворили на з’їзді центр, або «бо¬ 
лото», як називав їх В. І. Ленін, 
а після з’їзду приєдналися до мен¬ 
шовиків. Неоднорідний склад де¬ 
легатів визначив запеклий ха¬ 
рактер боротьби при обговоренні 
осн. питань. 
Порядок денний: 1) Конститую¬ 
вання з’їзду. Вибори бюро. Вста¬ 
новлення регламенту з’їзду й по¬ 
рядку денного. Доповідь Орг. 
к-ту з’їзду; 2) Місце Бунду в 
РСДРП; 3) Програма партії; 
4) Центр. Орган партії; 5) Деле¬ 
гатські доповіді; 6) Організація 
партії; 7) Районні і нац. орг-ції; 
8) Окремі групи партії; 9) Нац. 
питання; 10) Екон. боротьба і про¬ 
фесійний рух; 11) Святкування 1 
Травня; 12) Міжнар. соціалістич¬ 
ний конгрес в Амстердамі 1904; 
13) Демонстрації й повстання; 
14) Терор; 15) Внутр. питання парт, 
роботи: а) постановка пропаганди. 

б) постановка агітації, в) постанов¬ 
ка парт, л-ри, г) постановка робо¬ 
ти в селянстві, д) постановка робо¬ 
ти у війську, е) постановка роботи 
серед молоді, що вчиться, є) по¬ 
становка роботи серед сектантів; 
16) Ставлення РСДРП до есерів; 
17) Ставлення РСДРП до рос. 
ліберальних течій; 18) Вибори ЦК 
і редакції Центр. Органу партії; 
19) Вибори Ради партії; 20) По¬ 
рядок оголошення рішень і про¬ 
токолів з’їзду, а також порядок 
приступання обраних службових 
осіб і установ до виконання своїх 
обов’язків. Питання про Статут 
партії обговорювалося по пунк¬ 
ту 6 порядку денного. Справжнім 
керівником з’їзду був В. І. Ленін, 
який доклав багато сил і енергії 
для забезпечення перемоги іскрів- 
ського напряму. Він виступав з 
усіх основних питань порядку ден¬ 
ного. 
Гостра боротьба розгорнулася при 
обговоренні проекту Програми пар¬ 
тії, розробленого редакцією «Иск- 
рьі». Особливо запеклий опір чи¬ 
нили опортуністи включенню до 
Програми найважливішого поло¬ 
ження марксизму — про диктату¬ 
ру пролетаріату, посилаючись на 
те, що такого пункту немає в про¬ 
грамах с.-д. партій 2-го Інтернаціо¬ 
налу. Вони виступали й проти на¬ 
писаної В. І. Леніним агр. частини 
Програми, яка містила революц.- 
демократичні вимоги селянства; 
проти союзу робітн. класу й селян¬ 
ства, проти пункту про право на¬ 
цій на самовизначення. В принци¬ 
повій боротьбі проти опортуністів 
усіх мастей В. І. Ленін відстояв 
іскрівську Програму партії, яка 
складалася з двох частин: програ- 
ми-мінімум, що визначала най¬ 
ближчі завдання партії в бурж.- 
демократичній революції, і про- 
грами-максимум, де йшлося про 
кінцеву мету — про соціалістич¬ 
ну революцію і встановлення дикта¬ 
тури пролетаріату. Для дальшого 
розвитку революц. руху в багато- 
нац. Росії величезне значення ма¬ 
ло включення до Програми партії 
вимог повної рівноправності всіх 
громадян незалежно від статі, 
релігії, раси й національності, пра¬ 
ва населення здобувати освіту 
рідною мовою, висловлюватися 
рідною мовою на зборах, у всіх 
місцевих громад, і держ. устано¬ 
вах, права на самовизначення за 
всіма націями, що входять до скла¬ 
ду д-ви. Програмні вимоги партії 
з нац. питання були спрямовані 
на виховання робітників усіх на¬ 
ціональностей країни в дусі про- 
лет. інтернаціоналізму, на згурту¬ 
вання їх навколо рос. пролетаріа¬ 
ту в боротьбі за демократичні сво¬ 
боди і соціалізм. Прийняттям Про¬ 
грами з’їзд створив міцну основу 
для ідейного єднання партії. Але 
ідейну єдність необхідно було ще 
закріпити орг. єдністю — прийняти 
Статут партії. При обговоренні на¬ 
писаного В. І. Леніним проекту 
Статуту, особливо першого пара¬ 
графа", боротьба на з’їзді ще біль¬ 
ше загострилася. В. І. Ленін і його 
однодумці прагнули створити єди¬ 
ну централізовану партію, що була 
б передовим, свідомим, організо¬ 
ваним загоном робітн. класу, оз¬ 
броєним революц. марксистською 

теорією, знанням законів класової 
боротьби, спаяним єдністю волі, 
дій і твердою пролеі. дисциплі¬ 
ною. В. І. Ленін запропонував та¬ 
ке формулювання першого пара¬ 
графа: «Членом партії вважається 
всякий, хто визнає її програму і 
підтримує партію як матеріаль¬ 
ними засобами, так і особистою 
участю в одній з партійних орга¬ 
нізацій» (Повне зібр. тв., т. 8, 
с. 220). На противагу В. І. Леніну 
Мартов висунув формулювання, 
що не вимагало від кожного члена 
партії входження до однієї з орга¬ 
нізацій, а пропонувало обмежити¬ 
ся «регулярним особистим сприян¬ 
ням». Фактично це були розхо¬ 
дження по одному з корінних пи¬ 
тань марксизму — вченню про 
партію. Мартов і його прихильни¬ 
ки намагалися нав’язати орг-цію, 
що була б близькою до с.-д. партій 
2-го Інтернаціоналу, відкривали 
можливість проникнення в партію 
випадкових елементів, сприяли 
підпорядкуванню робітн. руху 
бурж. впливові. 
В. І. Ленін застерігав від небезпе¬ 
ки засмічення партії різного роду 
нестійкими, хиткими й опортуні¬ 
стичними елементами. Після запек¬ 
лої боротьби нестійким іскрівцям 
у союзі з антиіскрівцями й цент¬ 
ристськими елементами вдалося 
незначною більшістю голосів про¬ 
вести перший параграф Статуту 
у формулюванні Мартова [на Тре¬ 
тьому з'їзді РСДРП (1905) партія 
відмінила це формулювання і 
прийняла перший параграф Стату¬ 
ту в ленінському формулюванні]. 
За винятком першого параграфа, 
з’їзд прийняв ленінський проект 
Статуту. Це привело до загострен¬ 
ня боротьби й залишення з’їзду 
відвертими опортуністами. Бун¬ 
дівці залишили з’їзд після того, 
як він відкинув їхній націоналіс¬ 
тичний принцип федералізму в 
парт, будівництві й відмовився 
визнати Бунд єдиним представни¬ 
ком євр. пролетаріату в Росії. 
Два «економісти» покинули з’їзд, 
коли він відмовився визнати їхній 
«Союз рос. соціал-демократів за 
кордоном» зарубіжним представ¬ 
ником РСДРП і затвердив у цих 
правах іскрівську «Закордонну лі¬ 
гу рос. революц. соціал-демокра¬ 
тії». Залишення з’їзду опортуніста¬ 
ми змінило співвідношення сил 
на з’їзді на користь «твердих» іс- 
крівців. Під час виборів центр, 
органів партії з’їзд закріпив пере¬ 
могу прихильників В. І. Леніна. 
До складу ЦК РСДРП було обра¬ 
но Г. М. Кржижановського, Ф. В. 
Ленгніка і В. О. Носкова; в редак¬ 
цію центр, органу — «Искрьі» — 
В. Е Леніна, Г. В. Плеханова і 
Ю. Й. Мартова; членом Ради пар¬ 
тії — Г. В. Плеханова (за Стату¬ 
том ще по два члени виділялися 
ЦК і редакцією ЦО). Але Мартов 
відмовився від роботи в редакції, 
а його прибічники не взяли участі 
у виборах ЦК. 
Своїм голосуванням з питання про 
керівні органи партії з’їзд за¬ 
кріпив перемогу ленінської біль¬ 
шості. З того часу прихильників 
В. І. Леніна, що здобули більшість 
голосів при виборах, почали нази¬ 
вати більшовиками, а противників 
Леніна — меншовиками. 

ДРУГИЙ 
З’ЇЗД РСДРП 

32 УРЕ, т. з. 
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ДРУГИЙ П’ЯТИ¬ 
РІЧНИЙ ПЛАН 

М. М. Дружинін. 

Титанічна боротьба В. і. Леніна за 
створення революц. марксистсь¬ 
кої партії — партії соціалістичної 
революції і диктатури пролетаріа¬ 
ту, партії нового типу — була ус¬ 
пішно завершена. 
«Всесвітньо-історичне значення 
з’їзду,— підкреслюється в по¬ 
станові ЦК КПРС „Про 70-річчя 
II з’їзду РСДРП“,— полягає в 
тому, що на цьому з’їзді завер¬ 
шився процес об’єднання револю¬ 
ційних марксистських організа¬ 
цій і була утворена партія робітни¬ 
чого класу "Росії на ідейно-політич¬ 
них і організаційних принципах, 
які розробив В. 1. Ленін» (К., 1973, 
с. 3). II з’їзд РСДРП став поворот¬ 
ним пунктом не тільки в рос., а й 
у міжнар. робітн. русі. Вперше 
в історії пролетаріат дістав орг-цію, 
яка була здатна в нових умовах 
епохи імперіалізму успішно керу¬ 
вати його боротьбою за перемогу 
соціалістичної революції. 
Літ.: Ленін В. І. Повне зібранню тво¬ 
рів: т. 7. II з’їзд РСДРП. 17(30) лип¬ 
ня — 10(23) серпня 1903 р.; т. 8. Роз¬ 
повідь про II з’їзд РСДРП.— Крок 
вперед, два кроки назад; Второй с-ьезд 
РСДРП. Июль — август 1903 года. 
Протоколи. М., 1959; О пролетарской 
партии нового типа. Документи и ма- 
териали. К 75-летию II сьезда РСДРП. 
М., 1978; Історія Комуністичної пар¬ 
тії Радянського Союзу, т. 1. К., 1965. 

ГІ. М. Шморгун. 

ДРУГИЙ П’ЯТИРГЧНИЙ ПЛАН 
— єдиний державний перспектив¬ 
ний план розвитку нар.господарст¬ 
ва СРСР на 1933—37, розроблений 
на основі директив XVII конферен¬ 
ції ВКП(б) (1932) і затверджений 
XVII з’їздом ВКП(б) (1934), ЦВК 
і РНК СРСР (1934). Осн. соціаль- 
но-екон. завдання Д. п. п.— оста¬ 
точна ліквідація капіталістичних 
елементів, цілковите усунення при¬ 
чин, що породжують експлуатацію 
людини людиною і поділ суспільст¬ 
ва на експлуататорів і експлуато¬ 
ваних, завершення створення тех. 
бази в усіх галузях г-ва. В резуль¬ 
таті виконання плану було в основ¬ 
ному побудовано соціалістичне 
суспільство, матеріально-тех. базу 
соціалізму, склалася нова класова 
структура рад. суспільства, зміцни¬ 
лося братерське співробітництво 
народів СРСР. Див. П'ятирічні 
плани розвитку народного госпо¬ 
дарства СРСР. 
ДРУГИЙ ФРОНТ — воєнні дії 
англо-амер. військ у Зх. Європі 
проти фашист. Німеччини 1944— 
45. Відкритий 6.VI 1944 висадкою 
43 англ., амер. і канад. д-зій у Нор¬ 
мандії. Потреба в Д. ф. на Зх. 
диктувалася необхідністю відтяг¬ 
нення частини нім.-фашист, військ 
з рад.-нім. фронту та прискорення 
перемоги антигітлерівської коа¬ 
ліції. Маючи на меті знекровити як 
Німеччину, так і СРСР, імперіа¬ 
лістичні д-ви всіляко зволікали з 
відкриттям Д. ф. Союзники обі¬ 
цяли відкрити його 1942 (замість 
цього 1942 висадили десант у 
Пн. Африці, 1943 — в Сіцілії та 
Пд. Італії). На Тегеранській кон¬ 
ференції 1943 глави урядів США 
й Великобританії зобов’язалися 
відкрити Д. ф. до 1^ 1944. Коли 
перемоги Рад. Армії 1943 показа¬ 
ли, що СРСР спроможний сам 
розгромити Німеччину й визволити 
народи Європи від фашист, ярма. 

союзники почали підготовку воєн¬ 
них дій. Д. ф. існував 11 місяців; 
відтягнув бл. 20—25% нім. військ 
(разом з Італ. фронтом — 1/3, або 
107 д-зій). Головним залишався 
рад.-нім. фоонт, який сковував 
більш як 60% нім. військ. Див. 
Друга світова війна 1939—45. 
ДРУГОКЛАСНІ ВЧЙТЕЛЬСЬ- 
кі шкбли — чоловічі й жіночі 
навчальні заклади в дореволюцій¬ 
ній Росії. Протягом 3 років готу¬ 
вали вчителів для шкіл грамоти. 
Виникли за указом 1896. Відкри¬ 
валися з дозволу училищної ради 
при Синоді й утримувалися на його 
кошти. В Д. в. ш. навчалися особи, 
що закінчили поч. школу. Особли¬ 
ва увага в Д. в. ш. приділялася 
реліг. вихованню. Загальноосвіт¬ 
ня й пед. підготовка не давала 
знань і навичок, необхідних учите¬ 
лям нормальної поч. школи. В 
Росії 1907 було 427 Д. в. ш. (21 679 
учнів), у т. ч. на Україні 66 
(3810 учнів). Перестали існувати 
1918. 
ДРУЖБА — соціально-моральне й 
психологічне поняття, яке позна¬ 
чає відносини між людьми, побу¬ 
довані на взаємоповазі та симпатії, 
спільності інтересів, прихильності, 
взаєморозумінні. Як форма спіл¬ 
кування людей Д. близька таким 
інститутам людського співжиття, 
як спорідненість, товариськість, 
побратимство, проте в психоло¬ 
гічному плані відрізняється від них 
своєю індивідуальністю, вибор¬ 
ністю, емоційною забарвленістю. 
Як морально-психологічне явище 
й особиста якість Д. зазнає певних 
змін л віком людини (дитяча, 
юнацька Д.), формуванням особи 
(шкільна, студентська, солдатська 
Д.). Зміст Д. в кінцевому підсумку 
визначається соціальним середови¬ 
щем, способом життя людей, сус¬ 
пільно-моральною атмосферою. В 
історії етико-філос. думки Д. завж¬ 
ди вважалася соціально-моральною 
цінністю. Як основа Д. пропонува¬ 
лася взаємна вигода (Епікур, 
представники утилітаризму), до¬ 
брочесність (Арістотель), почут¬ 
тя «природної симпатії» (А. Сміт), 
сприяння «взаємному щастю» 
(франц. просвітителі 18 ст.) та ін. 
Сучас. бурж. етико-філос. кон¬ 
цепції або розглядають Д. абст¬ 
рактно, як позаістор. почуття, 
яке об’єднує людей (мікросоціоло¬ 
гія), або підкреслюють зростання 
морального відчуження особи, що 
веде до «затухання» Д. як факто¬ 
ра міжособових відносин. Мораль¬ 
на цінність Д. визначається її 
сусп. значимістю. Міцна, справж¬ 
ня Д. формується на основі єднос¬ 
ті великих, соціально-значимих 
цілей та ідеалів. За соціалізму Д. 
поширюється не лише на міжосо- 
бові, а й на соціальні, міждерж. 
відносини (дружба народів, до¬ 
говори про Д. і співробітництво); 
створюються об’єктивні передумо¬ 
ви для формування дружніх від¬ 
носин між усіма членами суспіль¬ 
ства. Колективізм, інтернаціо¬ 
налізм і гуманізм як принципи люд¬ 
ських взаємовідносин особливо 
рельєфно виступають в умовах 
розвинутого соціалістичного сус¬ 
пільства. В. С. Пазенок. 

ДРУЖБА — карстова печера в За¬ 
карпатській обл. УРСР, біля с. 

Малої Угольки. Довж. 220 м, глиб. 
46 м (найбільша з відомих печер у 
Карпатах Українських). Вхідний 
отвір і колодязь (шахта) завдовж¬ 
ки 20 м ведуть до великого залу, 
від якого відходять кілька кори¬ 
дорів. У печері є два струмки, ба¬ 
гато сталактитів і натічних кас¬ 
кадів. Ю. І. Шутов. 
ДРУЖБА — місто Ямпільського 
р-ну Сумської обл. УРСР. Заліз¬ 
нична ст. Хутір-Михайлівськин. 
Місто утворилося 1962 внаслідок 
злиття трьох населених пунктів: 
Журавка, Юрасівка і Хутір-Ми- 
хайлівський. Розташована на ме¬ 
жі трьох братніх республік — 
РРФСР, УРСР і БРСР; названа 
на честь дружби рос., укр. і біло¬ 
рус. народів. Рафінадний з-д, 
ТЕЦ. 4 заг.-освітні й музична шко¬ 
ли; 5 лік. закладів, у т. ч. 2 лікар¬ 
ні. Будинок культури, 3 клуби, 
кінотеатр, 7 бібліотек. Пам’ятник 
Б. Хмельницькому (1954). Уро¬ 
дженцем Хутора-Михайлівсько- 
го є академік АН УРСР Т. Т. 
Швець. 
«ДРУЖБА» — один з найбільших 
у світі нафтопроводів, по якому 
нафта з Рад. Союзу постачається 
в ПНР, НДР, ЧССР і УНР. Збу¬ 
довано згідно з рішеннями 10-1 

сесії Ради Економічної Взаємодо¬ 
помоги (1958) на основі укладеної 
між цими країнами міжурядової 
угоди (1959). Бере початок у райо¬ 
ні м. Альметєвська Тат. АРСР. 
У зх. частині СРСР розгалужуєть¬ 
ся на дві осн. траси: південну, 
що проходить територією УРСР, 
ЧССР та УНР, і північну, яка про¬ 
лягає по території БРСР, ПНР і 
НДР. Спільне оуд-во першої нит¬ 
ки нафтопроводу з діаметром труб 
1020 мм почато навесні 1960, за¬ 
вершено 1964. У вересні 1972 стала 
до ладу нова дільниця нафтопро¬ 
воду СРСР — УНР, що дістала 
назву «Дружба-2» (відгалуження 
від південної траси). В 1974 завер¬ 
шено буд-во другої нитки нафто¬ 
проводу «Д.» з діаметром труб 
1220 мм, яку прокладено пара¬ 
лельно першій. Це дало змогу знач 
но збільшити пропускну здатність 
нафтопроводу. За період 1964—75 
поставки нафти по нафтопроводу 
«Дружба» зросли у десять разів. 
За цей час з СРСР у братні країни 
поставлено понад 300 млн. т наф¬ 
ти. Експлуатація нафтопроводу дає 
можливість щорічно заощаджувати 
на транспортуванні нафти 250— 
300 млн. крб В. І. Дудчак 

ДРУЖБА НАРОДІВ — соціа¬ 
лістична форма суспільних відно¬ 
син між народами СРСР, країн 
соціалістичної співдружності, що 
грунтується на їхній рівносгі, 
братерському співробітництві і 
взаємодопомозі в галузі економі¬ 
ки, політики, культури, військ, 
справи. Д. н. нашої країни розви¬ 
валась і міцніла в спільній бороть¬ 
бі трудящих проти царизму, помі¬ 
щиків і буржуазії. Пануючі верст¬ 
ви класово антагоністичного сус¬ 
пільства завжди виступали проти 
єднання і Д. н., насаджували нац. 
ворожнечу, розбрат між народами, 
ідеологію націоналізму, шовінізму 
і расизму. Д. н. як принцип відно¬ 
син між націями й народностями, 
як рушійна сила розвитку суспіль- 



483 
ства вперше в історії стала можли¬ 
вою лише в результаті перемоги 
Великої Жовти, соціалістич. рево¬ 
люції і побудови соціалізму в 
СРСР. Втіленням Д. н. є добро¬ 
вільне об’єднання народів рад. 
республік у єдину багатонац. со¬ 
ціалістичну д-ву — Союз Радян¬ 
ських Соціалістичних Республік. 
Яскраво виявилися Д. н. СРСР, 
їхня взаємодопомога і взаємодо¬ 
вір’я в період довоєнних п’ятирі¬ 
чок, Великої Вітчизн. війни та 
відбудови зруйнованого війною 
нар. г-ва. Д. н. СРСР — законо¬ 
мірний наслідок послідовного 
здійснення ленінської національ¬ 
ної політики КПРС, її величезної 
ідеологічної й організаторської 
діяльності по вихованню трудящих 
у дусі рад. патріотизму і со¬ 
ціалістичного інтернаціоналізму. 
Д. н.— характерна риса побудова¬ 
ного в Союзі РСР розвинутого 
соціалістичного суспільства, в яко¬ 
му на основі зближення всіх на¬ 
цій і народностей, їхнього братер¬ 
ського співробітництва склалася 
нова істор. спільність людей — 
радянський народ. У єдиному 
народногосподарському комплек¬ 
сі СРСР динамічно розвиваються 
індустрія, с. г., наука і культура, 
підвищується добробут трудящих 
усіх рад. республік. Д. н. СРСР є 
невід’ємною складовою частиною 
соціалістичного способу життя, 
неодмінною умовою комуністично¬ 
го будівництва. З утворенням сві¬ 
тової системи соціалізму Д. н. 
стала об’єктивною потребою від¬ 
носин між народами країн соціа¬ 
лістичної співдружності. 
Літ.: Ленін В. І. Критичні замітки з 
національного питання.— Про право 
націй на самовизначення. Повне зіб¬ 
рання творів, т. 24; Матеріали XXV 
з'їзду КПРС. К., 1977; Брежнєв Л. І. 
Великий Жовтень і прогрес людства. 
К., 1977; Конституція (Основний За¬ 
кон) Союзу Радянських Соціалістич¬ 
них Республік. К., 1977. 

В. Ю. Євдокименко. 

«ДРУЖБА НАРбДОВ» — що- 
місячний літературно-художній і 
громадсько-політ. журнал, орган 
Спілки письменників СРСР. Ви¬ 
дається в Москві з 1939 (до 1955 
виходив як альманах худож. л-ри 
народів СРСР). «Д. н.» друкує 
художні твори, публіцистичні й 
критичні статті, широко висвіт¬ 
лює культурне життя союзних рес¬ 
публік. У «Д. н.», зокрема, було 
надруковано твори укр. письмен¬ 
ників: П. Тичини, М. Рильського, 
М. Бажана, А. Малишка, П. Во¬ 
ронька, Л. Первомайського, М. 
Стельмаха, О. Гончара, В. Соб- 
ка, Д. Павличка, Л. Дмитерка, 
Л. Новиченка та ін. Гол. редактор 
«Д. н.» — С. О. Баруздін (з 1966). 
дружби народів Орден — 
рад. орден, встановлений Указом 
Президії Верховної Ради СРСР 
17.ХІТ 1972 на ознаменування 
50-річчя утворення СРСР. Згідно з 
статутом ордена ним нагороджу¬ 
ють за великі заслуги в зміцненні 
дружби й братерського співробіт¬ 
ництва соціалістичних націй і на¬ 
родностей, за значний вклад в 
екон., соціально-політ. і культур, 
розвиток СРСР і союзних респуб¬ 
лік. Цим орденом нагороджують 
громадян СРСР, підприємства, 
установи, орг-ції, військ, частини 

і з’єднання, союзні й авт. респуб¬ 
ліки, краї, області, авт. області, 
авт. округи і міста. Д. н. о. можуть 
бути нагороджені й громадяни за¬ 
рубіжних країн. Виготовляється 
орден із сріола. Д. н. о. за № 1 
прикріплено до прапора РРФСР; 
ним нагороджено ін. союзні респуб¬ 
ліки (в т. ч. й УРСР), авт. респуб¬ 
ліки, авт. області й авт. округи, бл. 
3,5 тис. чол. (1978). 
ДРУЖЙНА — 1) В первинному й 
загальному значенні — товарист¬ 
во, спілка, об’єднання людей. 2) У 
Давній Русі — збройний загін, що 
становив постійне військо князя й 
апарат його влади. Д. поділялася 
на старшу і молодшу. Старша Д. 
складалася з представників феод, 
аристократії і була найближчим 
оточенням князя, брала участь в 
обговоренні держ. і госп. справ, 
очолювала молодшу Д. та воїнів. 
Молодша Д. була ядром збройних 
сил і складалася з професійних 
воїнів, охороняла князя, князів¬ 
ській двір і майно. За службу Д. 
одержувала від князя землі з 
правом експлуатувати феодально 
залежне населення цих земель. 
Д. як осн. військ, сила князів іс¬ 
нувала до ліквідації удільних 
князівств (на укр. і білорус, зем¬ 
лях, що потрапили під владу 
феод. Литви,— до 14—15 ст., в 
Рос. д-ві — до 16 ст.). 3) В укр. 
мові — одружена жінка стосов¬ 
но до свого чоловіка і (застаріле, 
поетичне значення) одружений чо¬ 
ловік стосовно до своєї дружини. 
ДРУЖЙНА ПІОНЕРСЬКА — ос¬ 
новне об’єднання членів Всесоюз- 
ної піонерської організації імені 
В. І. Леніна. Термін «дружина 
піонерська» увійшов у життя піо¬ 
нерської орг-ції 1942 як символ ге¬ 
роїзму бойових дружин 1905—07. 
Дружини створюють у загальноосв. 
школах, школах-інтернатах, у су- 
воровських, нахімовських учи¬ 
лищах, дитячих будинках, піонер¬ 
ських таборах. Д. п. складається 
із загонів піонерських, а загони — 
з ланок піонерських. Кожна дру¬ 
жина має свій Червоний прапор 
(див. Атрибутика і символіка 
піонерські). Керує Д. п. старший 
піонервожатий (див. Вожатий піо¬ 
нерський). Вищим органом дружи¬ 
ни є піонерський збір. Для повсяк¬ 
денного керівництва обирається 
рада Д. п., яка керує загонами піо¬ 
нерів і групами жовтенят, орга¬ 
нізовує роботу з піонерами в школі 
та зоні піонерської дії за місцем 
проживання. 
Літ.: Методика роботи піонерської 
дружини. К., 1970. 

ДРУЖЙНІН Володимир Микола¬ 
йович [12 (25).ХІІ 1907, Москва — 
20.VIII 1976, Київ] — один з ор¬ 
ганізаторів партизанського руху 
на Україні під час Великої Вітчиз¬ 
няної війни 1941—45, партійний 
і держ. діяч УРСР, Герой Рад. 
Союзу (1944). Член КПРС з 1926. 
В 1940—41 — другий секретар 
Терноп. обкому КП(б)У. З липня 
1941 — в Рад. Армії, з жовтня 
1941 — в Черніг. партизанському 
загоні. З липня 1942 — комісар 
партизанського з’єднання О. Ф. 
Федорова. З 1944 — на керівній 
парт, роботі в Терноп., Херсон., 
Дрогобицькій областях і апараті 
ЦК Компартії України. У 1959— 

65 — голова Крим, облвиконкому. 
В 1966—73 — заст. міністра харч, 
пром-сті УРСР. На XVIII, XIX, 
XXI і XXII з’їздах Компартії Ук¬ 
раїни обирався членом ЦК. Наго¬ 
роджений 3 орденами Леніна, орде¬ 
нами Жовтневої Революції, Чер¬ 
воного Прапора, ін. орденами, 
медалями. 
ДРУЖЙНІН Микола Михайлович 
[н. 1 (13).І 1886, Курськ] — рад. 
історик, акад. АН СРСР (з 1953). 
Закінчив юрид. (1911) і істор.-фі¬ 
лологічний (1918) ф-ти Моск. 
ун-ту. Поєднував роботу в Музеї 
Революції СРСР (1924—34) з пед. 
роботою в Моск. ун-ті (1929— 
48), Академії сусп. наук при ЦК 
КПРС (1946—48) та ін. З 1938 — 
співробітник Ін-ту історії АН 
СРСР. Осн. дослідження присвя¬ 
тив соціально-екон. історії і проб¬ 
лемам сусп. думки й визвольного 
руху в Росії 19 ст. Керував видан¬ 
ням багатотомної документальної 
серії «Селянський рух у Росії» 
та ін. Д. приділяв значну увагу 
історії держ. селян на Україні. 
Автор глав «Історії Москви» 
(т. З—4), підручника «Історія 
СРСР» (т. 2) та ряду ін. праць. 
Нагороджений 2 орденами Леніна, 
ін. орденами. Держ. премія СРСР. 
1947. 
Те.: Государственньїе крестьяне и 
реформа П. Д. Киселева, т. 1 — 2. 
М. — Л., 1946—58; Воспоминания и 
мьісли историка. М., 1967. 

дружкГвка — місто обласного 
підпорядкування Донецької обл. 
УРСР, біля злиття річок Кривого 
Торця з Казенним Торцем (бас. 
Дону). Залізнична станція. 62,5 
тис. ж. (1978). 
Виникла в 70-х рр. 19 ст. як робітн. 
селище при залізничній станції. 
Перші революц. виступи робітни¬ 
ків відбулися 1896 і 1898. С.-д. 
орг-ція оформилася в жовтні 
1905. Дружківська дружина брала 
участь у Горлівському збройному 
повстанні 1905. Рад. владу в Д. 
встановлено 31.X (13.XI) 1917. 
Під час Великої Вітчизн. війни в 
період тимчасової нім.-фашист, 
окупації Д. (22.Х 1941 — 6.ІХ 
1943) тут діяла підпільна комсо¬ 
мольська орг-ція «Ленінська іск¬ 
ра». З 1938 Д.— місто. В Д.— 
машинобудівний, металевих виро¬ 
бів, газової апаратури, фарфор., 
шамотний, хлібний, по ремонту 
обчислювальної техніки з-ди, ком¬ 
бінат буд. матеріалів, Веселов- 
ський рудник, харчосмакова ф-ка, 
комбінат побутового обслуговуван¬ 
ня тощо. 21 заг.-освітня, 2 спортив¬ 
ні та музична школи, профес.-тех. 
уч-ще, технікуми машинобудів¬ 
ний і комунального г-ва; 7 лік. 
закладів, у т. ч. 4 лікарні. 5 клу¬ 
бів, 2 кінотеатри, будинок культу¬ 
ри, Палац спорту, 44 бібліотеки. 
ДРУЖКГВСЬКИЙ ЗАВйД МЕ¬ 
ТАЛЕВИХ ВЙРОБІВ — підпри- 
ємство чорної металургії. Розташо¬ 
ваний у м. Дружківці Донеп. обл. 
У 1928 виділений у самостійне під¬ 
приємство із складу кол. Торець- 
кого сталеливарного та мех. з-ду. 
Випускав залізничне кріплення. 
В післявоєнні роки з-д значно роз¬ 
ширено, збільшився обсяг вироби, 
продукції та її асортимент. Д. з 
м. в. спеціалізується на вироби, 
засобів кріплення для різних галу- 

ДРУЖКІВСЬКИЙ 
ЗАВОД МЕТАЛЕ¬ 

ВИХ ВИРОБІВ 

Орден Дружби 
народів. 
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МАШИНОБУДІВ¬ 
НИЙ ЗАВОД 

Друза гірського криш¬ 
талю. 

зей машинобудування, пром. і 
трансп. буд-ва. Осн. продукція: 
болти, заклепки, шпильки, шайби 
двовиткові, костилі тощо. В 1977 
обсяг вироби, продукції підприєм¬ 
ства зріс проти 1965 в 1,5 раза. На 
з-ді встановлено сучасне високо¬ 
продуктивне устаткування: бага- 
топозиційні автомати, автомати- 
комбайни з індукційним електро- 
нагріванням тощо; впроваджено 
нові технологічні процеси. 

„ О. І. Перетру хгн. 
ДРУЖКГВСЬКИИ МАШИНО- 
БУДІВНЙЙ ЗАВбД імені 50-річ- 
чя Радянської України — підпри¬ 
ємство вугільного машинобудуван¬ 
ня. Розташований у м. Дружківці 
Донец. обл. Створений 1920 на базі 
Донец. чавуноплавильного й стале¬ 
ливарного з-ду (засн. 1893) і То- 
рецького сталеливарного й мех. 
з-ду (засн. 1898). До 1964 наз. То- 
рецьким з-дом. За роки Рад. вла¬ 
ди підприємство значно розшире¬ 
но, збудовано понад 20 цехів, мо¬ 
дернізовано устаткування, освоє¬ 
но випуск нових видів продукції. 
3-д спеціалізується на вироби, 
механізованого кріплення для вуг. 
шахт. Крім того, тут виробляють 
електровози й гідровози для рудни¬ 
ків і шахт, вагонетки шахтні, ме¬ 
талеві верхняки та стояки, устат¬ 
кування для механізації повер¬ 
хонь шахт і пристовбурних дворів 
тощо. В 1977 обсяг вироби, продук¬ 
ції підприємства зріс проти 1965 
в 2,2 раза. Д. м. з. оснащено сучас. 
високопродуктивними металообр. 
верстатами, зварювальним устат¬ 
куванням; впроваджено автом. лі¬ 
нії, верстати з числовим проірам- 
ним керуванням; створено обчис¬ 
лювальний центр. У 1971 Д. м. з. 
нагороджено орденом Леніна. 

В. І. Рибгн. 

«ДРУЖНО ВПЕРЄД» — щомісяч¬ 
ний культурно-громадський ілю¬ 
стрований журнал, орган ЦК Куль¬ 
турної спілки українських трудя¬ 
щих ЧССР. Видається укр. мовою 
в Пряшеві. Засн. 1951. На сторін¬ 
ках журналу висвітлюються пи¬ 
тання культур, і літ. життя укр. 
населення ЧССР, політики КПЧ в 
галузі культури та чехословацько- 
рад. культур, зв’язків (рубрика 
«Поетичний літопис чехословацько- 
української дружби»). З 1963 жур¬ 
нал видає додаток «Школа і жит¬ 
тя» — методично-практичний посіб¬ 
ник ^для вчителів. В. І» Шевчук. 

ДРУЗА (нім. Огизе)— група кри¬ 
сталів, що одним кінцем наросли 
на спільній основі (на стінках по¬ 
рожнини або відкритої тріщини), 
другим, здебільшого добре огране¬ 
ним з поверхні,— обернені в 
порожнину в гірській породі. Най¬ 
частіше Д. утворюють кристали 
кварцу, кальциту, гіпсу й анти¬ 
моніту. 
ДРУЗИ (араб, дуруз — араби) — 
прихильники мусульманської ши¬ 
їтської (див. Шиїзм) секти; одне 
з відгалужень ісмаїлізму (див. 
Ісмаїліти). Живуть гол. чин. у 
Лівані й Сірії. Чисельність — 
бл. 400 тис. чол. Секта виникла 
на поч. 11 ст. під впливом про¬ 
повідей місіонера Даразі (звідси 
й назва). Осн. догмат Д.: поєд¬ 
нання принципу єдинобожжя 
Оаллах) з визнанням останнього 
втілення «божественної сутності» 

в халіфі Хакімі (996—1021) і ві¬ 
рою в його друге пришестя. В 
20—40-х рр. 20 ст. брали актив¬ 
ну участь в антиколоніальній 
боротьбі. Д. становлять значну 
частину прогресивно-соціалістич¬ 
ної партії Лівану (засн. 1949). 
ДРУЗИ у рослин — зірчастої фор¬ 
ми утвори з кристалів щавлевокис¬ 
лого кальцію в клітинах багатьох 
рослин. Відкладаються в процесі 
життєдіяльності в тканинах рослин 
родини гречкових, у корі дуба, ли¬ 
пи тощо. 
«ДРУЗІ РАДЯНСЬКОЇ РОСГї», 
«Товариство друзів Радянської Ро¬ 
сії» («ТЬе Зосіеіу о^ 1±е Ргіеп<із 
о^ Зоуієі: Киззіа») — широка орга¬ 
нізація американських робітни¬ 
ків, створена для подання допомо¬ 
ги населенню Рад. Росії під час 
голоду 1921—23. Входила до Між¬ 
народної робітничої допомоги. 
Засн. 7—9.VIII 1921 на конферен¬ 
ції представників робітн. орг-цій 
СІНА й Канади в Нью-Йорку у від¬ 
повідь на заклик ВККІ 31.VII 1921 
та звернення В. І. Леніна 2.VIII 
1921 до пролетарів усіх країн. Ро¬ 
ботою т-ва (бл. 20 тис. чол.) керу¬ 
вала Компартія США. 
ДРУКАРЇВ кйєва страйк 
1917 — загальний виступ робітни¬ 
ків київських друкарень у травні 
1917. Почався 10 (23)^, коли на 
зборах уповноважених від друка¬ 
рень було висунуто вимоги до їх¬ 
ніх власників про підвищення за¬ 
робітної плати, запровадження 8- 
годинного робочого дня тощо. 
Страйк, що проходив під керів¬ 
ництвом більшовиків’ і тривав бл. 
6 днів, закінчився перемогою ро¬ 
бітників. Підписана підприємцями 
й профспілкою друкарів колек¬ 
тивна угода була першою в історії 
робітн. руху в Києві. 
ДРУКАРНЯ — поліграфічне під¬ 
приємство, на якому виготовляють 
друковану продукцію (книги, га¬ 
зети, журнали, плакати тощо). 
В Росії першу т. з. анонімну Д. 
відкрито у Москві бл. 1553. На 
Україні перша Д. заснована 1573 
І. Федоровим у Львові. Пізніше 
почали діяти Острозька друкарня, 
Києво-Печерська друкарня та ін. В 
сучас. Д. є цехи осн. виробництва 
(складальні, фотоцинкографські, 
стереотипні, виготовляння офсет¬ 
них форм і форм глибокого друку, 
друкарські та брошурувально-па¬ 
літурні) і допоміжного (напр., 
ремонтно-механічні). В СРСР роз¬ 
різняють Д. союзні,респ., крайові, 
обласні, міжрайонні й районні; 
великі, середні й дрібні. Підпри¬ 
ємства, де переважає офсетний 
друк або глибокий друк, наз. ф-ка- 
ми (напр., картографічна ф-ка); 
великі Д., на яких застосовують 
два або три способи друку, — полі¬ 
граф. комбінатами. На базі вели¬ 
ких Д. створюють поліграф, ви- 
робничо-тех. об’єднання. Див. та¬ 
кож Поліграфічна промисловість. 
ДРУКАРСЬКА МАШЙНА полі¬ 
графічна^— машина для багаторазо¬ 
вого одержання однакових відбит¬ 
ків тексту, ілюстрацій тощо на па¬ 
пері (або ін. матеріалі) з відповід¬ 
ної друкарської форми; одна з 
осн. машин, що ними обладнують 
друкарні. Перші Д. м. різних ти¬ 
пів почали застосовувати на поч. 
і в серед. 19 ст. в Англії, Німеччи¬ 

ні, США та ін. країнах. До осн. 
частин Д. м. належать пристрої, 
за допомогою яких подають па¬ 
пір, переміщують його в машині 
й приймають готову продукцію, 
фарбовий і друкарський апарати. 
В деяких Д. м. є, крім того, зволо¬ 
жувальні апарати, сушильні при¬ 
строї тощо. Розрізняють Д. м. 
(мал.): високого друку, плоского 
друку (офсетні) і глибокого друку; 
прямого друку (зображення друку¬ 
ється безпосередньо на папері) і 

Ротаційна двоколірна друкарська ма¬ 
шина високого друку. 

непрямого (зображення спочатку 
передається на проміжний циліндр 
з еластичним покриттям, а з ньо¬ 
го — на папір); газетні, книжково- 
журнальні, ілюстраційні й спе¬ 
ціальні. Д. м. поділяють також за 
видом перероблюваного ними папе¬ 
ру (аркушеві, рулонні, комбінова¬ 
ні), за кількістю фарб (одно-, 
дво- та багатоколірні), за способом 
перенесення фарби (механічні, або 
контактні, електричні і електромаг¬ 
нітні), за друкуванням боків па¬ 
перового аркуша або полотна (одно- 
й двобічні). За конструкцією дру¬ 
карського апарата розрізняють 
Д. м. тигельні (взаємодіючі по¬ 
верхні — формонесуча й притиск¬ 
на — плоскі), плоско друкарські 
(поверхня форми — плоска, при¬ 
тискна поверхня — циліндрична) 
та ротаційні (обидві поверхні ци¬ 
ліндричні). Тигельні Д. м. засто¬ 
совують як допоміжне устаткуван¬ 
ня для виготовлення продукції 
невеликого формату, плоско дру¬ 
карські Д. м.— для друкування 
малотиражної продукції (до 20— 
25 тис.). Найпродуктивніші — ро¬ 
таційні Д. м. (аркушеві — 8—12, 
рулонні — 20—45 тис. відбитків 
за годину), на яких друкують га¬ 
зети, журнали і книги. Найбільша 
швидкість — у газетних Д. м., що 
випускають великотиражну про¬ 
дукцію за короткий час (2—5 год). 
Є й офсетні аркушеві ротаційні 
машини для оперативного одержан¬ 
ня продукції малих тиражів. 
Літ.: Захаров А. Г., Либерман Н. И., 
Фуфаевский Д. А. Офсетньїе печатньїе 
машиньї. М., 1975. Я. І. Чехман. 

ДРУКАРСЬКА ФбРМА — плос¬ 
ка, напівциліндрична або цилінд¬ 
рична форма, на поверхні якої є 
друкуючі й пробільні (проміжні) 
елементи. Є Д. ф. високого друку 
(напр., кліше або стереотипи; 
див. Стереотипія), плоского дру¬ 
ку (плоскі пластини) і глибокого 
друку (циліндри). Розрізняють та¬ 
кож Д. ф. текстові, ілюстраційні 
та змішані; металеві й неметалеві 
(гумові, пластмасові, скляні тощо). 
З однієї Д. ф. (залежно від мате¬ 
ріалу) можна одержати до 1 млн. 
відбитків (іноді більше). Д. ф. 
значною мірою визначає якість 
друку видань. 
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ДРУКАРСЬКІ СПЛАВИ — лег- 
коплавкі сплави на основі свинцю. 
Містять, крім свинцю (75—90% ), 
сурму (3—20% ), що підвищує твер¬ 
дість сплавів, і олово (2—15% ), 
яке поліпшує гол. чин. їхні ливар¬ 
ні властивості. Д. с. відзначаються 
низькою т-рою плавлення (240— 
350° С), невеликою усадкою (бл. 
0,7%) і значною корозійною стій¬ 
кістю, але вони недостатньо міцні. 
З Д. с. виготовляють шрифти руч¬ 
ного набору, стерео- і гальваносте¬ 
реотипи, нотні пластини, пробіль¬ 
ні матеріали тощо. Замість спла¬ 
вів на основі свинцю створюють 
ін. металеві сплави (напр., цинко¬ 
ві), використовують пластмаси. 
Див. також Гарт. 

С. Й. Стельмах. 

ДРУКбВАНА СХЕМА — мон- 
тажний вузол малогабаритної ра¬ 
діо- та електроапаратури, що його 
пасивні й навісні елементи з’єд¬ 
нані між собою провідниками, 
нанесеними способом друку. Осно¬ 
вою Д. с. (мал.) є одно- або багато¬ 
шарова пластина (плата), виготов¬ 
лена з гетинаксу (фольгованого, 
нефольгованого), текстоліту, кера¬ 
мічного або ін. ізоляційного мате¬ 
ріалу. Провідники, контактні пло¬ 
щинки (до них прикріплюють на¬ 
вісні елементи) і деякі пасивні 
елементи {резистори, конденса¬ 
тори, котушки індуктивності то¬ 
що) виготовляють методами фото¬ 
літографії, термовакуумним напи¬ 
люванням, травленням фольги, 
впіканням срібла та ін., наносячи 
перед цим (фотографічним, офсет¬ 
ним або сітково-графічним спосо¬ 
бом, тисненням, пресуванням тощо) 
на пластину їхнє зображення. На¬ 
вісні елементи (транзистори, 
трансформатори тощо) з’єднують 
з контактними площинками паян¬ 
ням, зварюванням та ін. Застосу¬ 
вання Д. с. дає змогу зменшувати 
габарити апаратури (див. Мікро¬ 
мініатюризація), знижувати вар¬ 
тість її виготовлення та підвищу¬ 
вати надійність експлуатації. Д. с. 
використовують при виготовленні 
інтегральних схем, деяких елемен¬ 
тів електронних обчислювальних 
машин тощо. 

В. С. Скрябінський. 

ДРУМЛІНИ (англ. бгишііп — 
гребінь, кряж, пасмо) — горби дов¬ 
гасто-овальної та еліпсоїдної фор¬ 
ми. Вис. від 5 до 45 м, шир. 150— 
400 м, довжина досягає 2,5 км і 
більше. Складаються з пісків або 
корінних порід (ядро), вкритих 
валунною глиною. Поширені в 
областях розвитку давніх льодо¬ 
виків, зокрема на Пн. Європ. 
частини СРСР, у Фінляндії, Ка¬ 
наді та ін. На Україні (в районі 
Полісся) Д. описав П. А. Тутков- 
ський; тут вони мають ознаки 
акумулятивного походження. 
дрУніна Юлія Володимирівна 
(н. 10.V 1924, Москва) — рос. рад. 
поетеса. На початку Великої Віт- 
чизн. війни добровольцем пішла 
на фронт. Перша збірка — « В 
солдатській шинелі» (1948). Осн. 
тема творів Д. — патріотизм рад. 
людей на фронті. Збірки «Ві¬ 
тер з фронту» (1958), «Тривога» 
(1963), «Не буває кохання неща¬ 
сливого» (1973), «Вибране» (1977) 
та ін. Перекладачка віршів болг., 
тат. і казах, поетів. Нагороджена 

орденами Трудового Червоного 
Прапора, Червоної Зірки і «Знак 
Пошани», медалями. 
Те.: Избранное. М., 1979; У к р. пе¬ 
ре к л.— Солдатські будні. В кн.: 
З вогненних літ. К., 1975. 

, „ Н. Р. Мазепа. 
ДРУСКІНІНКАИ (кол. Друскені- 
ки) — місто в Лит. РСР на бере¬ 
зі р. Нямунас (Німан). Кліматич¬ 
ний, бальнеологічний і грязьовий 
курорт. Лікувальні засоби: хло- 
ридно-натрієво-кальцієва вода для 
інгаляцій і ванн; для грязеліку¬ 
вання — торф. Показання: захво¬ 
рювання органів опору й руху, нер¬ 
вової та серцево-судинної систем, 
органів травлення, органів дихан¬ 
ня нетуберкульозного характеру, 
порушення обміну речовин, гіне¬ 
кологічні захворювання. 
ДРУЦЕ Йон Пантелійович (н. 
13.IX 1928, с. Хородіште, тепер 
Дондюшанського р-ну Молд. РСР) 
— молд. рад. письменник. Друку¬ 
ється з 1950. У своїх творах роз¬ 
криває духовне багатство рад. лю¬ 
дей, показує минуле молд. села 
й колгоспне життя. Збірки опо¬ 
відань «У нас на селі» (1953), «Ту¬ 
га за людьми» (1959) та ін. Автор 
повістей «Листя суму» (1957), 
«Останній місяць осені» (1964), 
«Повернення на круги своя» (1972), 
п’єс «Каса маре» (1960), «Дойна» 
(1971), «Птахи нашої молодості» 
(1972), роману «Сила доброти 
нашої» (1968). Фільм «Останній 
місяць осені» (за однойменною по¬ 
вістю) одержав Гран-прі на Між- 
нар. кінофестивалі фільмів для 
молоді в Каннах (1967). Нагоро¬ 
джений орденами Трудового Чер¬ 
воного Прапора, Дружби народів, 
медалями. 
Те.: У к р. перекл.- Георге, удо¬ 
вин син. К., 1961; Сила доброти нашої. 
К., 1972; Падурянка. В кн.: Сузір’я, 
в. 8. К., 1974; Рос. перек л.— 
Именем яемли и солнца. М., 1977. 
ДРЮбН (Огиоп) Моріс (н. 23.ІУ 
1918, Париж) — франц. письмен¬ 
ник, член Франц. академії (з 1967). 
Учасник Руху Опору. Творчість 
Д. розвивалася переважно в руслі 
критичного реалізму, але зазнава¬ 
ла й значного впливу натуралізму. 
Найвідоміший твір — трилогія 
«Сильні світу цього» (1947—51), 
в якій Д. на прикладі кількох 
поколінь бурж.-аристократичної 
родини показав розклад і вирод¬ 
ження пануючого класу. Автор 
серії гостросюжетних істор. рома¬ 
нів «Прокляті королі» (1956—60) 
з франц. історії 14 ст. «Пісні парти¬ 
занів» (1943, у співавт.), публіци¬ 
стичних «Листів європейця» (1944), 

1. К. Дряпаченко. Відпочинок. За 
шахами. 1913. Полтавський художній 
музей. 

повісті про 2-у світову війну «Ос¬ 
тання бригада» (1946). 
Те.: У кр. перек л. — Падіння стов¬ 
пів. «Всесвіт», 1965, № 6 — 7; Тісту — 
хлопчик з чарівними пальцями. К., 
1972; Рос. перекл.— Железньїй 
король. 1314. М., 1957; Сильньїе ми¬ 
ра сего. М., 1965; Негоже лилиям 
прясть.— Французская волчица. М., 
1966. Д. С. Наливайко. 

дряпачЄнко Іван Кирилович 
[4 (16).VIII 1881, с. Василівка, те¬ 
пер Козельщинського р-ну Полтав¬ 
ської обл.— 24.XII 1936, там же] — 
укр. рад. живописець. У 1894— 
98 навчався в Київ, рисуваль¬ 
ній школі, 1898—1903 — в Моск. 
уч-щі живопису, скульптури та 
архітектури, 1903—11 — в петерб. 
АМ у П. Чистякова та І. Репіна. 
Твори: портрет актриси В. Кавець- 
кої (1911), «Св. сімейство в Єгип¬ 
ті» (1912), «Портрет батька», «Від¬ 
починок. За шахами» (обидва — 
1913), «Назустріч вечору» (1915), 
«Параска у святковий день» (1915), 
«Вечір на Україні» (1920), «На 
буряках», «Сінокіс», «Перший 
комбайн» (усі — 1930—36). Твори 
Д. зберігаються в Полтав. і Хар¬ 
ків. художніх музеях. 
ДУАЙьН (франц. боуеп — стар¬ 
шина, старійшина) — особа, що 
від імені дипломатичного корпусу 
в країні перебування розв’язує пи¬ 
тання протокольного (процедур¬ 
ного) порядку. Як правило, Д.— 
серед своїх колег найстарший за 
рангом і найстаріший за часом вру¬ 
чення вірчої грамоти дипломатич¬ 
ний представник. 
дуАла, дивала, дуела — народ, 
який живе в Камеруні, на узбе¬ 
режжі Гвінейської затоки. Чисель¬ 
ність разом із спорідненими наро¬ 
дами лунду й баса — бл. 1,1 млн 
чол. (1977, оцінка). Мова Д. на¬ 
лежить до групи нігер-конго, ніге- 
ро-кордофанської сім’ї. Більшість 
Д.— християни, частина зберігає 
давні вірування (культ сил при¬ 
роди і культ предків). Осн. за¬ 
няття: землеробство, збирання пло¬ 
дів олійної пальми, какао й каучу¬ 
ку, на узбережжі — рибальство. 
Частина Д. працює в промисло¬ 
вості. 
дуАла — місто на Зх. Камеруну, 
на р. Вурі, поблизу Гвінейської 
затоки. Гол. океанський порт краї¬ 
ни, залізнична станція, аеропорт. 
250 тис. ж. (1974). Важливий торг, 
центр. Суднобудування, лісопиль¬ 
ні підприємства, ф-ки по вироби, 
пальмової олії, чаю, каучуку. 
Текст., цементна пром-сть, скло¬ 
робний з-д та ін. 
ДУА/іГЗМ (від лат. сіііаііз — 
двоїстий) — принцип філософсько¬ 
го пояснення сутності світу, який 
виходить з визнання наявності в 
ньому двох рівноправних субстан¬ 
цій — духу і матерії, ідеального 
і матеріального. Термін «дуалізм» 
запровадив у 18 ст. X. Вольф. 
Протилежністю Д. є монізм, най¬ 
вищим виразом якого є монізм 
діалектичного матеріалізму. Д. 
був властивий філософії Р. Де- 
карта, І. Канта та ін.; виявом Д. 
в сучас. бурж. філософії і психо¬ 
логії є психофізичний паралелізм. 
ДУАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (від 
лат. сіиаііз — двоїстий) — рекон¬ 
струйована за етнографічними да¬ 
ними структура раннього родового 
суспільства: сполучення двох ек- 

ДУАЛЬНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 

1 
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6 5 4 

Друкована схема: 
/ — резистор (електрич¬ 
ний опір); 2 —конден¬ 
сатор; З — рознім; 4 — 
котушка індуктивності; 
5 — провідник; 6— кон¬ 
тактна площинка. 

Дуб звичайний: 
і — гілка з плодами; 
€ — тичинкові квітки; 
3 — маточкові квітки: 
4 — жолудь. 
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В. Н. Дубинін. 

М. П. Дубинін. 

М. М. Дубинін. 
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^^^йіїіРії Д ^ ь 
Л. І. Дубиновський. 
Портрет М. Енеску 
Бронза. 1957. Художній 
музей Молдавської 
РСР. Кишинів 

зогамних родів у постійне взаємо- 
шлюбне об’єднання. Див. Плем'я, 
Рід, Екзогамія, Ендогамія. 
ДУБ ((^иегсиз) — рід рослин роди¬ 
ни букових. Листопадні або вічно¬ 
зелені дерева, рідше кущі заввиш¬ 
ки відповідно до 40(50) м і 5—8 м. 
Листки чергові прості, перистороз- 
дільні, лопатеві, на коротких 
черешках. Квітки дрібні, односта¬ 
теві, однодомні, тичинкові в не¬ 
густих звисаючих сережках, ма¬ 
точкові — по 1—3 на довгих квіт¬ 
коніжках або сидячі. Плід — одно¬ 
насінний горіх (жолудь), вкритий 
при основі або до половини луска¬ 
тою мисочкою. Бл. 450 видів, 
поширених у помірному, субтро¬ 
пічному й тропічному поясах Пн. 
півкулі. В СРСР 19 видів ростуть 
дико і 43 інтродуковано; серед них 
в УРСР дико ростуть 3 види і 20 
інтродуковано. Найбільше госп. 
значення має Д. звичайний 
(г). гоЬиг) — одна з найважливі¬ 
ших деревних порід Європ. части¬ 
ни СРСР. У Д. звичайного розріз¬ 
няють дві різновидності: Д. ранній 
(!). г. \аг. ргаесох) і Д. пізній (0. г. 
\аг. ІабіПога). Д. ранній розвива¬ 
ється на 1—3 тижні раніше. У Д. 
пізнього на деревах узимку залиша¬ 
ється сухе листя. Широко викори¬ 
стовується в полезахисному лісо¬ 
розведенні як гол. порода. Утворює 
діброви. Дубові насадження на 
Україні становлять понад 26% 
(бл. 1,5 млн. га) всіх лісів респуб-- 
ліки. Деревина Д. дуже тверда, 
важка, стійка проти гниття; вико¬ 
ристовують у суднобудуванні, меб¬ 
левій пром-сті тощо. Кора містить 
8—20% дубильних речовин, дере¬ 
вина — 6%. Молоду кору застосо¬ 
вують у медицині як в’яжучий 
засіб. Жолуді є добрим кормом для 
свиней. Іл. с. 485 
ЛУБЕНСЬКЕ ЗБРОЙНЕ ПОВ¬ 
СТАННЯ 1919 — виступ трудящих 
Дубенського пов. Волинської губ. 
проти петлюрівської Директорії. 
Підготовкою до повстання керував 
підпільний більшовицький ревком, 
створений у кін. 1918. Протягом 
зими 1918—19 у волостях і селах 
повіту виникли місц. підпільні 
ревкоми й партизан, загони. В 
розпорядженні ревкому було бл. 
3,5 тис. партизанів, а також 12 
кулеметів, 2 гармати. Центром 
Д. з. п. стало с. Повча (тепер Дуб- 
нівського р-ну Ровенської обл.). 
13.III ревком віддав наказ про по¬ 
встання. 15.III повстанці визволили 
м. Дубно. Однак під натиском пе¬ 
реважаючих сил петлюрівців зму¬ 
шені були залишити місто. Проте 
партизан, боротьба в повіті трива¬ 
ла. Ревком встановив зв’язок з на¬ 
ступаючими рад. військами, які 
27.V визволили Дубно. 

В С. Л*>вгн. 
ДУБЕНСЬКОГО ГАРНІЗОНУ 
ПОВСТАННЯ 1917 — збройний 
виступ солдатів у м. Дубні (тепер 
Ровенської обл.) 20—21.IX (3— 
4.Х). Причиною повстання були 
антивоєнні настрої солдатів, без¬ 
посереднім приводом — суд. про¬ 
цеси над учасниками братання і 
антивоєнних солдатських завору¬ 
шень. У Дубні під слідством пере¬ 
бувало 11 офіцерів і бл. 500 солда¬ 
тів. Заарештованим загрожувала 
сувора кара. Д. г. п. почалося 
виступом групи в’язнів безпосеред¬ 

ньо в приміщенні військ, суду. 
Повстанців підтримали 3-й заліз¬ 
ничний батальйон і 404-й Ками- 
шинський полк. Повсталі солдати 
захопили місто. Хоч Д. г. п. зазна¬ 
ло поразки, воно активізувало сел. 
рух у районі Броди — Дуб о. 
ДУБЄіДЬКИЙ (ОиЬіескі) Мар’ян- 
Кароль (26.VIII 1838, м. Ізяслав, 
тепер Хмельницької обл.— 24.Х 
1926) — польс. бурж. історик. У 
1860 закінчив Київ. ун-т. За участь 
у польському повстанні 1863—64 
Д. було вислано до Сибіру. 
В 1874—83 жив у Катеринославсь¬ 
кій губ. і Одесі, з 1884 — у Кра¬ 
кові. Автор монографій з всесвіт¬ 
ньої історії, історії Польщі та 
польс. л-ри. В працях з історії 
України («Кодак — прикордонна 
фортеця та її околиці», 1879; «По¬ 
ле битви під Жовтими Водами», 
1880) ідеалізував становище Ук¬ 
раїни під владою Речі Посполитої, 
негативно ставився до визвольної 
війни укр. народу 1648—54. 
ДУБЙЛЬНІ РЕЧОВЙНИ, ду¬ 
бителі — хімічні сполуки, водни¬ 
ми розчинами яких обробляють 
(дублять) шкіряну сировину для 
надання їй комплексу необхідних 
властивостей (див. Дублення). 
Дія Д. р. полягає в денатурації 
білків (зміні колоїдного стану), 
що входять до складу шкіри. 
Розрізняють Д. р. неорганічні 
(сульфат хрому, алюмокалієві 
галуни) та органічні (природні й 
синтетичні). Д. р. рослинного по¬ 
ходження одержують з кори, де¬ 
ревини й коріння дубильних рос¬ 
лин (дуба, ялини тощо). В ду¬ 
бильному екстракті міститься від 
З до 30% Д. р.— танідів; типовий 
представник цієї групи — танін. 
Синтетичні Д. р. (синтани) вироб¬ 
ляють на основі фенолу, крезолів, 
нафталіну, антрацену або тех. 
фенольних сумішей, які сульфу- 
ють і конденсують з формаліном. 
До органічних Д. р. належить та¬ 
кож формальдегід і ворвань (ки¬ 
товий жир). Існують модифікова¬ 
ні природні дубителі, властивості 
яких регулюють залежно від пот¬ 
реб шкіряного вироби, способом 
співполімеризації з відповідним 
ненасиченим мономером. Див. Ду- 
бильноекстрактова промисло¬ 
вість. 
Літ.: Михайлов А. Н. Химия дубя- 
щих веществ и процессов дублення. 
М., 1953; Развитие химической техно- 
логии на Украине, т. 2. К., 1976. 

Р В. Візгерт. 

ДУБЙЛЬНІ РОСЛЙНИ — рос¬ 
лини, придатні для промислового 
добування з них дубильних речо¬ 
вин — танідів. Вміст танідів є 
осн. показником якості Д. р. У сві¬ 
товій практиці як сировина для 
шкіряної пром-сті найбільше зна¬ 
чення мають деревина квебрахо 
(Аргентіна, Парагвай), акації 
катеху (Індія), кора деяких австра¬ 
лійських акацій, плоди цезальпі- 
нії (Центр. Америка) та кора двох 
видів дуба з Середземномор’я. 
В СРСР використовують кору дея¬ 
ких видів верби, дуба, берези, 
ялини, акації сріблястої, деревину 
дуба й каштана та листя сумаха. 
Д. р. використовують і у фарма¬ 
цевтичній пром-сті й медицині, у 
виробництві барвників та в дея¬ 
ких галузях харч, промисловості. 

ДУБЙЛЬНОЕКСТРАКТОВА 
ПРОМИСЛОВІСТЬ — галузь лег¬ 
кої промисловості, підприємства 
якої виробляють рослинні дубиль¬ 
ні екстракти й синтетичні дубите¬ 
лі. Продукцію Д. п. використову¬ 
ють в основному в шкіряному ви¬ 
робництві для дублення й оброб¬ 
ки шкіри. Сировиною для вироби, 
рослинних дубильних екстрактів 
є кора й деревина дубу, кора яли¬ 
ни, верби та ін. Синтетичні дубите¬ 
лі виробляють з вуглеводів і фено¬ 
лів різного походження (див. Ду¬ 
бильні речовини, Дубильні росли¬ 
ни). Вперше в Європі дубильні 
екстракти з дубової кори було одер¬ 
жано 1790 в Шотландії. Пром. 
вироби, екстрактів поширилося в 
2- й пол. 19 ст. В Росії перший 
екстрактовий з-д збудовано в Киє¬ 
ві 1901—02. Однак майже всі ду¬ 
бильні екстракти ввозились до 
Росії з-за кордону. В 1919—20 було 
введено в експлуатацію Таганрозь¬ 
кий, Майкопський та Васильків¬ 
ський (на Київщині) екстрактові 
3- ди. За роки довоєнних п’ятирі¬ 
чок збудовано 15 екстрактових 
з-дів, у т. ч. два на Україні — 
Свеський (Сум. обл.) та Костян- 
тинівський (Донец. обл.). В 1977 
в СРСР працювало 22 підприємст¬ 
ва Д. п. 
В УРСР 1977 було випущено 15,6% 
загальносоюзного вироби, дубиль¬ 
них екстрактів, у т. ч. рослинних — 
13,0%, синтетичних дубителів — 
18,3%. В республіці діють 3 ек¬ 
страктові підприємства: Костян- 
тинівський екстрактово-шкіряний 
комбінат (виробляє синтетичні ду¬ 
бителі), Васильківське пром. шкі¬ 
ряне об’єднання (дубовий екст¬ 
ракт), Свеський екстрактовий з-д 
(дубовий і вербовий дубильні ек¬ 
стракти). Розробкою проблем Д. п. 
та поліпшенням дубильних екст¬ 
рактів займаються Центр, н.-д. 
ін-т шкіряно-взуттєвої пром-сті 
(Москва), Укр. н.-д. ін-т шкі¬ 
ряно-взуттєвої пром-сті (Київ), а 
також Центральне спец, конструк- 
горсько-проектне галузеве бюро 
га Костянтинівський екстрактово- 
шкіряний комбінат. З ін. соціа¬ 
лістичних країн Д. п. найбільш 
розвинута в ЧССР, НДР, УНР. 
Серед капіталістичних країн роз¬ 
винуту Д. п. мають СІНА. Арген¬ 
тіна, Бразілія, ФРН. 

О. О. Соприко 
ДУБЙНА Кузьма Кіндратович 
[10 (23).Х 1906, с. Підгородне, 
тепер у складі с. Новопавлівки Ме- 
жівського р-ну Дніпропетровської 
обл.— 22.IX 1967, Київ] — укр. 
рад. історик, доктор історичних 
наук (з 1966), професор (з 1962), 
засл. діяч науки УРСР (з 1967). 
Член КПРС з 1931. В 1936 закін¬ 
чив Ленінгр. ін-т журналістики. 
В 1939—41 і 1951—54 — на вик¬ 
ладацькій роботі у вузах Києва. 
В 1943—49 — директор Укрпо- 
літвидаву, 1956—64— ректор Ін-ту 
підвищення кваліфікації викла¬ 
дачів сусп. наук при Київ, ун-ті. 
З 1964 — директор Ін-ту історії 
АН УРСР. Автор праць з істо¬ 
рії Великої Вітчизн. війни 1941— 
45 та ш. 
ДУБЙНІН Володимир Никифо- 
рович (29.VIII 1927, Керч — 4.1 
1942) — юний піонер, герой кер¬ 
ченського партизанського підпіл- 
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ля під час Великої Вітчизн. війни 
1941—45. Н. в сім’ї моряка. В 1935 
вступив до школи. Коли почалися 
бої за Керч, вступив до партизан, 
загону, що базувався в катаком¬ 
бах. Був зв’язківцем і розвідником. 
Загинув смертю героя. Нагородже¬ 
ний орденом Червоного Прапора. 
Ім’ям Д. названо вулицю в Керчі, 
а також численні піонерські дру¬ 
жини й загони в Рад. Союзі. 
ДУБЙНІН Микола Петрович 
[н. 22.XII 1906 (4.1 1907), Крон¬ 
штадт] — рад. генетик, акад. АН 
СРСР (з 1966). Член КПРС з 
1969. Закінчив (1928) Моск. ун-т. 
З 1932 працює в системі АН СРСР, 
з 1966 — директор Ін-ту заг. ге¬ 
нетики АН СРСР. Праці присвя¬ 
чені питанням заг. генетики, ци¬ 
тогенетики, генетичних основ се¬ 
лекції і теорії еволюції, космічної, 
радіаційної, молекулярної гене¬ 
тики, проблемам мутагенів се¬ 
редовища, генетики людини та 
філос. проблемам біології. Д. (в 
лабораторії О. С. Серебровського) 
відкрив подільність гена, еколо- 
гогеогр. диференціацію за генним 
складом природних популяцій; 
виявив поряд з іншими зворотність 
явища ефекту положення гена, 
що стало доказом взаємного впливу 
генів одного на одного, тощо. На¬ 
городжений орденом Леніна, ін. 
орденами, медалями. Ленінська 
премія, 1966. 
Те.: Проблеми радиационной генети¬ 
ки. М., 1961; Молекулярная генетика 
и действие излучений на наследствен- 
ность. М., 1963; Общая генетика. М., 
1976; Мутагенез и окружающая сре- 
да. М., 1978 [у співавт]. 

ДУБЙНІН Михайло Михайлович 
[н. 19.XII 1900 (1.1 1901), Москва] 
— рад. фізико-хімік, акад. АН 
СРСР (з 1943), Герой Соціалістич¬ 
ної Праці (1969). У 1921 закінчив 
Моск. вище технічне уч-ще. Осн. 
праці — в галузі дослідження ад¬ 
сорбції. Вивчав пористу структуру 
адсорбентів; розвинув уявлення 
про різновиди пор і розробив ме¬ 
тоди визначення їхніх параметрів. 
Створив теорію адсорбції газів 
і пари мікропористими адсорбента¬ 
ми, розробив методи розрахунку 
адсорбційних рівноваг, а також 
способи одержування адсорбентів 
із заданими параметрами порис¬ 
тої структури. Нагороджений З 
орденами Леніна, ін. орденами, 
медалями. Держ. премія СРСР, 
1942, 1950. 
ДУБИНбВСЬКИЙ Лазар Іса- 
кович [н. 18.IV (1.У) 1910, м. Фа- 
лешти, тепер Молд. РСР] — мол¬ 
давський рад. скульптор, нар. ху¬ 
дожник Молд. РСР (з 1963), чл.- 
кор. АМ СРСР (з 1954). Член 
КПРС з 1952. В 1925—ЗО навчався 
в Бухарестській АМ і в майстерні 
Е.-А. Бурделя в Парижі (1929). 
Автор пам’ятників (Г. І. Котовсь- 
кому, у співавторстві, 1954; ««Ге¬ 
роїчному комсомолу», 1959, обид¬ 
ва — в Кишиневі), композицій 
(«Шахтарі», 1939; «Виноградарі», 
1949; «Остання граната. Загибель 
партизана», 1970; «Маркс і Ен¬ 
гельс», 1976), портретів (арх. О. 
Щусєва, 1947—48; письменника 
П. Вершигори, 1957; нар. арт. 
СРСР А. Райкіна, 1977, та ін.). 
Нагороджений орденами Леніна 
й Трудового Червоного Прапора. 

ДУБЙНСЬКИЙ Ілля Володими¬ 
рович [н. 16 (28).III 1898, с. Бу- 
тенки, тепер Кобеляцького р-ну 
Полтав. обл.] — російський рад. 
письменник. Член КПРС з 1918. 
В 1918—37 — на військ, службі, 
був комісаром, командиром полку 
й комбригом у корпусі Червоного 
козацтва України. Закінчив 
Військ, академію ім. М. В. Фрун- 
зе (1927). Друкується з 1927. Ав¬ 
тор романів «Контрудар» (1931) і 
«Золота Липа» (1933), повістей 
«Відвага» (1932), «Шатрови» 
(1956), «Наперекір вітрам» (1964), 
мемуарів «Сурмачі сурмлять три¬ 
вогу» (1961), «Літопис пам’ятних 
днів» (1967), істор. нарису «Чер¬ 
воне козацтво» (у співавт. з Г. 
Шевчуком; 1961). Нагороджений 
орденами Червоного Прапора, 
Дружби народів і Червоної Зірки 
та медалями. 
Те.: Сочинения, т. 1 — 2. К., 1978; 
Солдатский хлеб. К., 1954; У к р. 
перекл - Контрудар. К., 1958; Зо¬ 
лота Липа. К., 1962; Віталій Прима- 
ков. К., 1977. 
дУбівський — селище місько¬ 
го типу Ворошиловгр. обл. УРСР, 
підпорядковане Антрацитівській 
міськраді, за 9 км від залізничної 
станції Антрацит. 6,3 тис. ж. 
(1978). 
Три кам.-вуг. шахти, збагачуваль¬ 
на ф-ка, з-д «Буддеталь». Три 
заг.-освітні школи, профес.-тех. 
уч-ще, 5 лік. закладів. Клуб, 2 
кінотеатри, 3 б-ки. Виник 1954. 
ДУБКОВЄіДЬКИЙ Федір Івано¬ 
вич [20.IV (2.У) 1894, с. Зарожа- 
ни, тепер Хотинського р-ну Чернів. 
обл.— 6.III 1960, м. Тальне Черкас, 
обл.] — новатор с.-г. виробництва, 
двічі Герой Соціалістичної Праці 
(1951, 1958). Член КПРС з 1926. 
Учасник Хотинського повстання 
1919 проти рум. окупантів. Один 
із зачинателів колгоспного руху на 
Україні. В 1922 організував першу 
в Тальнівському р-ні на Черкащи¬ 
ні с.-г. комуну, перетворену пізні¬ 
ше на колгосп «Здобуток Жовтня», 
де працював головою до кінця жит¬ 
тя. Д.— делегат XIX—XXI з’їздів 
КПРС та XVII—XX з’їздів Ком¬ 
партії України. На XX з’їзді 
КПРС його обирали членом Центр, 
ревізійної комісії КПРС, а на 
XVII—XIX з’їздах Компартії 
України — членом ЦК. Депутат 
Верховної Ради СРСР 1—5-го 
скликань. В м. Тальному споруд¬ 
жено монумент Д. На квартирі Д. 
діє музей колгоспу. Д.— автор 
книг «Рожденньїе Октябрем» (М., 
1957), «Трудовьіе будни колхоза 
..Здобуток Жовтня44» (М., 1957), 
«Здрастуй, завтра! (На шляхах до 
комунізму)» (К., 1960). 
ДУБЛЕННЯ — 1) Обробка шку¬ 
ри або напівфабрикату шкіри — 
голини (шкірного покриву без во¬ 
лосу, епідермісу й підшкірної 
клітковини) дубильними речови¬ 
нами; один з основних процесів 
шкіряного й хутрового виробницт¬ 
ва. Д. забезпечує стійкість мате¬ 
ріалів проти загнивання, зменшує 
їхню усадку в процесі сушіння 
і збільшує пористість після су¬ 
шіння. 
Розрізняють Д. танідне (рослин¬ 
ними або синтетичними дубильни¬ 
ми речовинами), мінеральне (най¬ 
частіше хромовими солями), жи¬ 

рове (жирами у виробництві на¬ 
туральної замші), формальдегідне 
(водними розчинами формальде¬ 
гіду) й комбіноване (кількома ду¬ 
бильними речовинами). Дублять 
матеріали переважно в барабанах. 
Перед Д. шкуру піддають золін¬ 
ню. 2) Обробка світлочутливих 
желатинових шарів фотографіч¬ 
них матеріалів хромовими й алю¬ 
мінієвими галунами, формаліном 
та ін. речовинами. Підвищує їхню 
механічну міцність, термостій¬ 
кість тощо. Подібну обробку (її 
наз. звичайно за дубленням) засто¬ 
совують у поліграфічному вироб¬ 
ництві. 
ДУБЛІН — столиця Ірландії, роз¬ 
ташований на Сх. о. Ірландія, 
біля впадіння р. Ліффі в Дублін¬ 
ську зат. Ірландського м. Мор. 
порт, вузол з-ць і автошляхів, аеро¬ 
порт (у Коллінстауні). 778,1 тис. 
ж. (1975). Д.— важливий пром. 
центр країни. Провідні галузі 
пром-сгі: харч, (пивоварна, спир- 
то-горілчана, м’ясоконсервна, тю¬ 
тюнова) й легка (вовняна, лляна, 
шовкова, трикотажна, шкіряна). 
Значного розвитку набули хім., 
маш.-будівна, зокрема суднобу¬ 
дівна, електротех. пром-сть. Ви¬ 
роби. буд. матеріалів. У Д.— 2 
ун-ти, ряд академій і наук, ін-тів, 
Публічна б-ка, Нац. 6-ка, Нац. 
музей Ірландії, Нац. галерея Ір¬ 
ландії, театри. Серед архіт. па¬ 
м’яток Д.— замок (13 ст., тепер 
Палац юстиції), готичні церква 
Крайстчерч (1038, перебудована 
1172—1225) й собор Сент-Патрік 
(1190, перебудований після 1362), 
класицистичні — Чарлімонт-хаус 

ДУБЛІН 

Ф. І. Дубковецький. 

Дублін. У центрі міста. 
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Дубовий шовкопряд: 
1 — самець. 
2 — самка; 
3 — гусениця. 

(1763—70, арх. У. ЧеймберсГ ра¬ 
туша (1769, арх. Т. Кулі) й буди¬ 
нок <Чотирьох судів» (1786—1800, 
арх. Кулі, Дж. Гендон); аеровок¬ 
зал (1937—41, арх. Д. Фіцдже- 
ралд), автовокзал (1951—53, арх. 
М. Скотт та ін.). Д. відомий з 
З ст.; столиця Ірландії з 1922. 
ДУБЛСЗН (франц. сіоиЬІоп, з ісп. 
ЗоЬІоп, від сіоЬІе — подвійний) — 

старовинна ісп. золота монета 
вартістю в 2 пістолі (пістоль до¬ 
рівнював подвійному ескудо). 
ДУБЛЮВАННЯ (від франц. сіоиЬ- 
Іег —подвоювати)— виконання схо¬ 
жих (однакових) дій, спрямованих 
на досягнення однієї мети; вико¬ 
нання чогось у двох примірниках 
або по черзі, повторення, подвоєн¬ 
ня. Див. також Дублювання філь¬ 
му. 
ДУБЛЮВАННЯ ФГЛЬМУ, дуб¬ 
ляж — заміна мовної фонограми 
фільму на фонограму, записану 
мовою іншого народу. Найпоши¬ 
ренішим є візуальний метод Д. ф., 
за яким актори-дублери виголо¬ 
шують текст синхронно з зображен¬ 
ням, що проеціюється на екран. 
Далі цей текст, зафіксований на 
магнітній стрічці, поєднують з му¬ 
зично-шумовою фонограмою ори¬ 
гіналу, перезаписуючи на одну 
магн. стрічку. В разі дублювання 
науково-популярних, документаль¬ 
них і деяких телевізійних фільмів 
текст виголошує диктор. Іноді 
вдаються до накладання діало¬ 
гів одним-двома голосами на муз.- 
шумову фонограму. Д. ф.— важ¬ 
ливий тех. і творчий процес, що 
сприяє ознайомленню з мистецтвом 
народів ін. країн. В СРСР щороку 
на мови народів союзних респуб¬ 
лік дублюють понад 500 вітчизн. і 
зарубіж. худ. фільмів (у т. ч. бл. 50 
на Україні). Б О. Калашников 
ДУБЛОНИ — селище міського ти¬ 
пу Нестеровського р-ну Львівсь¬ 
кої обл. УРСР, за 3 км від заліз¬ 
ничної ст. Дубляни-Львівські. 
7,9 тис. ж. (1978). Львів, ремонтно- 
мех. з-д, Нестеровський комбінат 
побутового обслуговування. Львів, 
с.-г. ін-т, середня школа; лікарня. 
Два будинки культури, 2 б-ки. 
Утворені 1968. 
ДУБЛОНИ — селище міського 
типу Самбірського р-ну Львів, обл. 
УРСР. Залізнична ст. Дубляни. 
2,3 тис. ж. (1978). Кахельний цех 
ІЦирецького заводоуправління буд. 
матеріалів, цех по виготовленню 
папок, картонної тари тощо Львів, 
навч.-вироби, управління, будинок 
побуту. 2 заг.- освітні школи; лі¬ 
карня, поліклініка. Будинок куль¬ 
тури, клуб, 2 б-ки. Відомі з 1432. 
ДУБНА — місто обласного підпо¬ 
рядкування Моск. обл. РРФСР, 
поблизу впадіння р. Дубни у Вол¬ 
гу. Залізнична станція. Пристань 
на Іваньковському водосховищі, 
кінцевий пункт каналу ім. Москви. 
Іваньковська ГЕС. Об'єднаний ін¬ 
ститут ядерних досліджень. Фі¬ 
ліали Моск. ін-ту радіотехніки, 
електроніки й автоматики АН 
СРСР та н.-д. ін-ту ядерної фі¬ 
зики МДУ. Засн. 1956. 
ДУБНІВСЬКИЙ РАЙбН — у 
пд. частині Ровен. обл. УРСР. 
Утворений 1939. Пл. 1,2 тис. км2. 
Нас. 55,9 тис. чол. (1978). В райо¬ 
ні — 99 населених пунктів, підпо¬ 
рядкованих 20 сільс. Радам народ¬ 

них депутатів. Центр — м. Дубно. 
Розташований у межах Волин¬ 
ської височини (на Зх. району під¬ 
носяться Повчанські висоти, на 
Сх.— Мізоцький кряж, вис. до 
342 м). Корисні копалини: крейда, 
вапняк, кварцові піски. Річки: 
Іква, Стубла (бас. Дніпра). Пе¬ 
реважають чорноземи опідзолені й 
світло-сірі опідзолені грунти. Пн. 
частина району лежить у лісосте¬ 
повій зоні, південна — в зоні мі¬ 
шаних лісів {Мале Полісся). 
Ліси (сосна, вільха, осика, береза, 

ДУБНІВСЬКИИ РАЙОН 
РОВЕНСЬНОІ ОБЛАСТІ 

дуб, граб, липа) займають 22,2% 
району. Осн. пром. і культур, 
центр — місто обл. підпорядку¬ 
вання Дубно. В районі є підприєм¬ 
ства деревообр., паливної й харч, 
пром-сті. Найбільші: смизькі дере¬ 
вообр. комбінат і торфопідприєм¬ 
ство, Семидубівський пивоварний 
з-д. Районний комбінат побутового 
обслуговування (Дубно) й 4 бу¬ 
динки побуту. Спеціалізація 
сільського господарства району — 
землеробство зерново-буряківни¬ 
чого й тваринництво молочно-м’яс¬ 
ного напрямів. Площа с.-г. угідь 
1977 становила 72,1 тис. га, в т. ч. 
орні землі — 54,8 тис. га. Прово¬ 
дяться роботи по осушуванню зе¬ 
мель. Гол. культури: цукр. буряки, 
пшениця, картопля. В тваринницт¬ 
ві переважають скотарство, сви¬ 
нарство, птахівництво. В Д. р.— 
16 колгоспів, 2 радгоспи, райсіль- 
госптехніка з виробничим відділен¬ 
ням. Залізничні станції: Дубно, 
Озеряни, Верба, Мирогоща та ін. 
Автошляхів — 471 км, у т. ч. з 
твердим покриттям — 243 км. 
У районі — 69 заг.-освітніх і З 
муз. школи, радгосп-технікум 
(с. Мирогоща Перша), 69 лік. за¬ 
кладів, у т. ч. 4 лікарні. 11 бу¬ 
динків культури, 66 клубів, кіно¬ 
театр, 77 кіноустановок, 68 б-к. 
У с. Мирогощі Другій Д. р похо¬ 
вано героя громадян, війни С. М. 
Патоличева. В районі — 
хеол. пам’яток — курга 
селами Плоскою й Семі убами є 
козацька могила (1651) — свідок 
визвольної боротьби ук: народу 
проти польс.-шляхет. гніту. 
У Д. р. видається газ. ! ; 
зірка» (з 1939). С. О. 
ДУБНО — місто обласного підпо¬ 
рядкування Ровенської о і. УРСР, 
райцентр, на р. Ікві (ба< Прип’я-, 
ті), за 5 км від залізнич. ст. Дубно*| 
Перша згадка про місто Дубен є в1 
Іпатіївському літописі під 1100. 
В 11 —12 ст. воно було центром 

удільного князівства. В 13 ст. 
належало Галицько-Волинському 
князівству. З 2-ї пол. 14 ст. Д. 
у складі Волин. землі загарбала 
феод. Литва. В 1498 дістало маг¬ 
дебурзьке право. Після Люблін¬ 
ської унії 1569 Д. захопила шляхет. 
Польща. Населення Д. брало 
участь у визвольній війні українсь¬ 
кого народу 1648—54. В районі Д. 
в жовтні 1648 діяв великий загін 
повстанців під керівництвом Фе¬ 
дора з Клекотова. Після 3-го поді¬ 
лу Польщі (1795) Д. в складі Пра¬ 
вобережної України було возз’єд¬ 
нано з Росією. В 1905—07 в місті 
відбулися страйки залізничників, 
заворушення солдатів. Тут сталося 
Дубенського гарнізону повстання 
1917. Рад. владу встановлено 
26.1 (8.II) 1918. Внаслідок Дубен¬ 
ського збройного повстання 1919 
місто було визволено від петлю¬ 
рівців. У 1920 Ровенщину захопили 
війська бурж.-поміщицької Поль¬ 
щі. Трудящі Д., очолені комуні¬ 
стами, боролися за своє соціальне 
й нац. визволення. В 1924, 1929, 
1935 відбулися страйки, демонстра¬ 
ції й мітинги. В 1939 в складі Зх. 
України Д. возз’єднано з УРСР. 
Під час Великої Вітчизн. війни в 
період тимчасової нім.-фашист, 
окупації міста (28—29.VI 1941— 
17.III 1944) в районі Д. діяв пар¬ 
тизанський загін. 
В Д.— з-ди: ливарно-механічний, 
по просочуванню деревини, цу¬ 
кровий, маслоробний, винороб¬ 
ний та овочесушильно-консервний, 
м’ясокомбінат; ф-ки: трикотажна, 
меблева й худож. галантереї, ліс- 
госпзаг, комбінат побутового об¬ 
слуговування й будинок побуту- 
12 заг.-освітніх, музична і спор¬ 
тивна школи, мед., пед. і культур.- 
освітнє уч-ща, 5 лік. закладів, 
у т. ч. З лікарні. 2 будинки 
культури, клуб, 3 кінотеатри, 4 
б-ки, краєзнавчий музей. Архіт. 
пам’ятки Д.: замок і палац князів 
Острозьких (15—17 ст.), палац 
Люоомирських (18 ст.), міська 
брама (16 ст.), Спаська церква 
(17 ст.), дерев’яна Юр’ївська церк¬ 
ва в передмісті на Сурмичах 
(1709), залишки монастирів, ко¬ 
стьоли бернардинців і кармеліток 
(17 ст.). Пам’ятники: В. І. Леніну, 
Т. Г. Шевченку, М. І. Пирогову, 
полковнику В. П. Гречихіну, вої¬ 
нам Рад. Армії, що загинули в бо¬ 
ротьбі проти нім.-фашист, загарб¬ 
ників. У Д. двічі (1750 і 1753) побу¬ 
вав укр. філософ Г. С. Сковорода. 
Восени 1846 у Д. за завданням Ар¬ 
хеографічної комісії приїздив 
Т. Г. Шевченко. В 1864—66 у міс¬ 
ті жив В. Г. Короленко. В березні 

Дубно. Замок князів Остоозьких. 15— 
17 ст. 
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1867 Д. відвідав композитор М. В. 
Лисенко; на поч. 1-ї світової війни 
в Д. в складі авіазагону прибув 
П. М. Нестеров; 1920 під час на¬ 
ступу Першої Кінної армії проти 
білополяків у Д. перебували К. Є. 
Ворошилов і С. М. Будьонний. 
ДУБОВ Микола Іванович [н. 
9 (22).Х 1910, Омськ] — російсь¬ 
кий рад. письменник. Працює 
на Україні. Друкується з 1929. 
Виступає як прозаїк і драматург. 
У театрах республіки поставлено 
п’єси Д. «На порозі» (1947) й 
«Настає ранок» (1950). Автор по¬ 
вістей, присвячених вихованню 
підростаючого покоління: «На 
краю землі» (1951), «Вогні над рі¬ 
кою» (1952), «Хлопчик біля моря» 
і «Небо з макове зерня» (обидві — 
1963), роману «Лихо одному» 
(кн. 1— «Сирота», 1955; кн. 2 — 
«Тверда проба», 1960; Держ. пре¬ 
мія СРСР, 1970). 
Те.: Собрание сочинений, т. 1 —3. М., 
1970-71; Повести. М., 1960; У к р. 
перек л,— Небо з макове зерня. К., 
1971; Горе одному. К., 1977. 

ДУБбВЕ — селище міського типу 
Тячівського р-ну Закарп. обл. 
УРСР, за ЗО км від залізничної 
станції Тересва. 7,6 тис. ж. 
(1978). 5 загально-освітніх шкіл; 
4 лікувальні заклади, у т. ч. лікар¬ 
ня. Будинок культури, 4 б-ки. 
Відоме з 1-ї пол. 16 ст. 
«ДУБбВЕ ЛЙСТЯ » — українсь¬ 
кий літературно-художній ілю¬ 
стрований збірник. Вийшов 1903 
в Києві. Упорядники: М. Коцю¬ 
бинський, М. Чернявський і Б. 
Грінченко. Крім творів самих 
упорядників, тут опубліковано 
оповідання І. Франка («Мій зло¬ 
чин»), П.Мирного («Серед степів»), 
О. Кобилянської («Битва»), пое¬ 
му Лесі Українки «Роберт Брюс, 
король шотландський», вірші 
A. Кримського, П. Грабовського, 
B. Самійленка та ін. Деякі твори 
збірника зазнали втручання царсь¬ 
кої цензури («Лялечка» М. Ко¬ 
цюбинського та ін.). 
ДУБОВЙЙ Іван Наумович 
[12 (24).ІХ 1896 — 29.VII 19381 — 
рад. військовий діяч, командарм 
2-го рангу (1935). Член Комуніс¬ 
тичної партії з 1917. Н. на хуторі 
Чмирівці (тепер с. Новоселиця Чи¬ 
гиринського р-ну Черкас, обл.) 
в сел. сім’ї. Кол. офіцер старої 
армії (прапорщик). У 1917 — орга¬ 
нізатор у Донбасі загонів Черво¬ 
ної гвардії, на чолі яких на поч. 
1918 брав участь у боях проти бі- 
локозачих військ ген. Краснова. В 
1919—20 командував Першою 
Українською радянською армією 
і 44-ю стрілецькою д-зією в боях 
проти петлюрівців, дені кінців, 
військ бурж.-поміщицької Польщі. 
Після громадян, війни — на військ, 
роботі. З 1929 — пом. команд., 
1934 — заст. команд, військами 
Укр. військ, округу, з 1935 — 
команд, військами Харків, військ, 
округу. Обирався членом ВЦВК. 
Депутат Верховної Ради СРСР 1-го 
скликання. Нагороджений орде¬ 
ном Червоного Прапора. 
ДУБОВЙЙ Наум Іпатович (Гна- 
тович) (1875—1941) — учасник бо¬ 
ротьби за владу Рад на Україні. 
Член Комуністичної партії з 1905. 
Батько І. Н. Дубового. Н. на Київ¬ 
щині в сім’ї селянина-бідняка. 

В 1905—07 проводив революц. ро¬ 
боту в Горлівсько-Щербинівському 
р-ні, учасник Горлівського зброй¬ 
ного повстання 1905. Один з ке¬ 
рівників Горлівсько-Щербинівсь- 
кого страйку 1916. З березня 
1917 — голова Нелєпівської руд¬ 
никової Ради робітн. депутатів, 
згодом — голова об’єднаної Ради 
робітн. депутатів кількох рудни¬ 
ків. З грудня 1917 ввійшов до скла¬ 
ду центр, штабу Червоної гвардії 
Донбасу. В 1918—19 брав участь 
у боротьбі проти каледінців, авст- 
ро-нім. окупантів, дені кінців, в 
обороні Царицина. З 1920 — на ке¬ 
рівній рад. і госп. роботі в Донбасі, 
потім працював в органах РСІ. 
З 1933 — голова Спілки войовни¬ 
чих безвірників України. 
ДУБОВЙЙ Юхим Давидович 
[н. 11 (23).XI 1898, м. Ананьїв, те¬ 
пер Одеської обл.] — український 
рад. рентгенолог і радіолог, засл. 
діяч науки УРСР (з 1967). Закін¬ 
чив Одеський мед. ін-т (1923), в 
якому працював з 1929 (1944—73 — 
зав. кафедрою). Праці в галузі 
променевої терапії онкологічних 
захворювань (зокрема, захворю¬ 
вань крові, генералізованих кіст¬ 
кових метастазів тощо), а також 
радіоізотопної терапії й діагнос¬ 
тики. 
ДУБОВИЙ ШОВКОПРЯД — ме¬ 
телик роду АпіЬегаеа родини па- 
виноочкових. Найпошир. Д. ш. 
китайський (А. регпуі) і японський 
(А. ]аташаі), яких розводять, щоб 
одержувати натуральний шовк, 
для виготовлення чесучі або туси. 
На Україні в природних умовах 
Д. ш. не трапляється. Поширений 
у дубових лісах Далекого Сходу. 
Розмах крил — 105—115 мм. Ме¬ 
телики бурі, жовті або коричневі, 
на середині крил — прозорі віч¬ 
ка. Гусениця жовтувата або ясно- 
зелена, живиться листям дуба, 
берези, граба, бука, сірої верби. 
Гусінь вигодовують у поліетиле¬ 
нових мішках, старшу — у лісі, 
в інсектаріях, вкритих плівкою. 
Період росту гусені — 35—45 днів. 
Наприкінці розвитку гусениця ви¬ 
діляє шовкову нитку, стягуючи нею 
2—3 листки, завиває кокон і пере¬ 
творюється на лялечку. З 1 кг 
грени одержують 200—350 кг ко¬ 
конів. В Укр. с.-г. академії виве¬ 
дено моновольтинну форму Д. ш. 
«Поліський тасар», що дає одне 
покоління, має ряд ін. цінних госп. 
ознак. Пром. розведення цієї фор¬ 
ми почато у Волин. обл. України. 
ДУБОВЙК Леонтій Федорович 
[17 (ЗО).Х 1902, Київ —23.УІІІ 
1952, Харків] — український рад. 
режисер і педагог, нар. арт. УРСР 
(з 1947). Член Комуністичної пар¬ 
тії з 1947. В 1925 закінчив Київ, 
муз.-драм, ін-т і вступив до режи¬ 
серської лабораторії театру <Бере- 
зіль> (з 1935 — Харків, укр. драм, 
театр ім. Т. Шевченка). Працював 
у цьому театрі до 1952. Вистави: 
«Назар Сто доля» Шевченка, «Та¬ 
лан» Стариць кого, «97» М. Кулі- 
ша, «Генерал Ватутін» Дмитерка, 
«Васса Желєзнова» Горького, «Гро¬ 
за» Островського, «Тев’є-молоч- 
ник» за Шолом-Алейхемом, «Пан 
де Пурсоньяк» Мольєра. В 1925— 
52 викладав у муз.-драм, ін-тах 
Києва й Харкова. Держ. премія 
СРСР. 1947. 

ДУБОВЙК Михайло Тадейович 
[17 (29).XII 1900, с. Межиріч, 
тепер Лебединського р-ну Сум¬ 
ської обл.— 12.XI 1942] — україн¬ 
ський рад. поет. Закінчив Дніпроп. 
ін-т нар. освіти (1927). Працював 
журналістом, учителем. Друкува¬ 
тися почав 1923. Був членом літ. 
організації <Плуг>. Перша зб. пое¬ 
зій «Вежі» вийшла 1930. Автор 
поетичних збірок «Змагання» 
(1930), «Тепловій» (1940), «Багря¬ 
ний листопад» (1941). 
Те.: Вибрані поезії. К., 1957. 
ДУБОВЙК — їстівний гриб род. 
болетусових. Те саме, що й синяк. 
ДУБОВ’ДЗІБКА — селище МІСЬ¬ 

КОГО типу Конотопського р-ну Сум¬ 
ської обл., за 7 км від залізнич. 
ст. Дубов’язівка. 3,7 тис. ж. 
(1978). Цукровий і хлібний ком¬ 
бінати, спиртовий і комбікормо¬ 
вий з-ди. Середня школа; лікарня, 
поліклініка, санаторій. Будинок 
культури, клуб, б-ка. Виникла в 
серед. 19 ст. 
ДУБРбВИНСЬКИЙ Йосип Федо¬ 
рович [парт, нсевд.— Інокентій 
та ін.; 14 (26).VIII 1877, с. Покров- 
сько-Липовці, тепер Малоархан- 
гельського р-ну Орлов. обл.— 
19. V (1.УІ) 1913, Туруханський 
край] — професіональний револю¬ 
ціонер, більшовик. У революц. 
русі з 1893. В 1898 засланий до 
Яранська (тепер Кіров, обл.), де 
встановив зв’язки з ленінською 
«Искрой> і з 1902 став її агентом. 
Після II з’їзду РСДРП (1903) — 
більшовик, 1904 був кооптований 
в ЦК РСДРП; 1904—05 вів рево¬ 
люц. роботу в Самарі, Одесі, Кате¬ 
ринославі, Києві, брав участь у 
повстанні в Кронштадті. Один з 
керівників Грудневого збройного 
повстання 1905 в Москві, член 
МК РСДРП. На V з’їзді РСДРП 
(1907) обраний членом ЦК й Біль¬ 
шовицького центру. Загинув на 
засланні. 
ДУ Б Р<) В МІНСЬКИЙ Яків Федо¬ 
рович [9 (21).II 1882, с. Покров- 
сько-Липовці, тепер Малоархан- 
гельського р-ну Орловської обл.— 
24.Х 1918, Красноярськ] — про¬ 
фесіональний революціонер. Брат 
Й. Ф. Дубровинського. Член 
РСДРП з 1899. За революц. діяль¬ 
ність 1903 засланий в Архангель¬ 
ську губ., звідки втік. Учасник 
Грудневого збройного повстання 
1905 в Москві. В 1906 — член с.-д. 
к-ту і військ, орг-ції РСДРП в Оде¬ 
сі. З 1908 — член Красноярського 
к-ту РСДРП. Не раз зазнавав ареш¬ 
тів. Після Лютневої революції 
1917 — голова Красноярської Ра¬ 
ди. Під час контрреволюц. за¬ 
колоту чехословацького корпусу 
захоплений у полон і розстріля¬ 
ний заколотниками. 
ДУБРбВИЦЯ — місто Ровен. обл. 
УРСР, райцентр, на р. Горині 
(бас. Дніпра), за 3 км від залізнич¬ 
ної ст. Домбровиця. В 12 ст. Д. 
була центром удільного князівст¬ 
ва, яке в 13 ст. ввійшло до Гали¬ 
цько-Волинського князівства. З 2-ї 
пол. 14 ст. Д. у складі Волин. зем¬ 
лі загарбала феод. Литва. Після 
Люблінської унії 1569 Д. захопила 
шляхет. Польща. Після 2-го поділу 
Польщі (1793) Д. в складі Право¬ 
бережної України возз’єднано з 
Росією. Рад. владу встановлено 
22.1 (4.II) 1918. В 1918—19 в Д. 

ДУБРОВИЦЯ 

І. Н. Дубовий. 

Л. Ф. Дубовик. 
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ДУБРОВИЦЬКЕ 
ЗБРОЙНЕ ПОВ¬ 

СТАННЯ 
1918-19 

Дугова піч прямої дії: 
1 — електрод; 
2 — випускний жолоб: 
3 — кожух 
4 — механізм нахилу. 

відбувся збройний виступ трудя¬ 
щих проти австро-нім. окупантів, 
гетьманщини й петлюрівської Ди¬ 
ректорії (див. Дубровицьке зброй¬ 
не повстання 1918—19). За Ризь¬ 
ким мирним договором 1921 Д. 
відійшла до Польщі. Трудящі 
Д., очолені комуністами, боролися 
за своє соціальне й нац. визволен¬ 
ня. В 1939 Д. в складі Зх. України 
возз’єднано з УРСР. З 1940 Д.— 
місто. Під час Великої Вітчизн. 
війни в період тимчасової нім.- 
фашист. окупації міста (1 .VII 
1941 —10.1 1944) в районі Д. діяли 
партизанський загін і підпільний 
райком партії. 
У Д.— льонозавод, з-д прод. това¬ 
рів, пром. комбінат, лісгоспзаг, 
райсільгосптехніка, міжколг. буд. 
орг-ція, комбінат побутового об¬ 
слуговування. З заг.-освітні й му¬ 
зична школи, профес.-тех. уч-ще; 
лікарня. Будинок культури, 2 кіно¬ 
театри, 2 б-ки, музей і пам’ятник 
учасникам Дуоровицького збройно¬ 
го повстання. 
ДУБРбВИЦЬКЕ ЗБРбИНЕ 
ПОВСТАННЯ 1918—19 — зброй- 
ний виступ трудящих Ровенщини 
проти австро-нім. окупантів, геть¬ 
манщини й петлюрівської Дирек¬ 
торії. Почалося 21.XI 1918 насту¬ 
пом партизанського загону на міс¬ 
течко Дубровицю (тепер Ровен. 
обл.) й вигнанням звідти окупан¬ 
тів і гетьманців. Повстанців під¬ 
тримали робітники й селяни деяких 
повітів Зх. Волині. Всього у 
Д. з. п. брало участь бл. 10 тис. тру¬ 
дящих. У серед, грудня 1918 з 
партизанських загонів було ство¬ 
рено 1-й Дубровицький комуніс 
тичний повстанський полк, який 
встановив зв’язок з наступаючими 
рад. частинами й разом з ними в 
січні 1919 взяв участь у боях за 
визволення залізнич. лінії Домб- 
ровиця — Сарни, частини заліз¬ 
нич. лінії Київ — Львів і ряду на¬ 
селених пунктів Зх. Волині від 
петлюрівців. 
ДУБРбВИЦЬКИЙ РАЙОН — на 
Пн. Ровенської обл. УРСР. Утво- 
рений 1939. Пл. 1,8 тис. км2. Нас. 
58,9 тис. чол. (1978). В районі — 
55 населених пунктів, підпорядко^ 
ваних міській і 23 сільс. Радам 
народних депутатів. Центр — м. 
Дубровиця. 
Розташований у межах Поліської 
низовини. Корисні копалини: торф, 
глина, крейда, пісок. Річки:Горинь, 
Случ, Стубла, Льва, Чаква. Грун¬ 
ти дерново-підзолисті, піщані й 
глинисто-піщані, торфово-болотні. 
Лежить у зоні мішаних лісів. Ліси 
(сосна, дуб, осика, береза, липа, 
клен, ялина) займають 88,5 тис. га. 
Підприємства льонообробної, лі¬ 
сової й місцевої пром-сті. Най¬ 

більші: Дубровицький льонозавод, 
Дубровицький і Висоцький ліс- 
госпзаги. Комбінат побутового об¬ 
слуговування (Дубровиця) й 4 
будинки побуту. 
Спеціалізація с. г.— землеробство 
зерново-льонарського й тварин¬ 
ництво м’ясо-молочного напрямів. 
Площа с.-г. угідь 1977 становила 
57,5 тис. га, у т. ч. орні землі — 
24,9 тис. га, сіножаті й пасови¬ 
ща — 32,3 тис. га. Гол. культури: 
жито, льон, картопля. У районі — 
16 колгоспів, 3 радгоспи, райсіль¬ 
госптехніка. Залізничні станції: 
Домбровиця, Бяла-над-Горинем, 
Удрицьк. Автошляхів — 359 км, 
у т. ч. з твердим покриттям — 206 
км. У районі — 48 заг.- освітніх, 
2 муз. школи, профес.-тех. уч-ще, 
49 лік. закладів, у т. ч. 5 лікарень. 
13 будинків культури, 39 клубів, 
3 кінотеатри, 50 кіноустановок, 
48 б-к, музей Дубровицького зброй¬ 
ного повстання 1918—19. У Д. р. 
видається газ. «Поліський маяк» 
(з 1941). /. М. Охтень. 

ДУБРОВНИК — місто в Югосла¬ 
вії, в Соціалістичній Республіці 
Хорватії. Порт на узбережжі Ад- 
ріатичного м. 31,2 тис. ж. (1971). 

Дубровник. Панорама частини міста. 

Розвинута харч, пром-сть. Вели¬ 
кий курорт, один із центрів ту¬ 
ризму в Югославії. В Дубров- 
нику — історичний інститут. Мор. 
музей. У старій частині міста 
зберігся комплекс будівель 14— 
18 ст., серед яких ренесансні пала¬ 
ци: Княжий двір (тепер Міський 
музей, 2-а пол. 15 ст.), Дивона (кол. 
митниця й монетний двір, 1516— 
21), францісканський (1-а пол. 14 
ст.) й домініканський (14—15 ст.) 
монастирі, церкви в стилі барокко 
(собор, 1671—89; церква св. Влаха, 
1707—15). За межами старого 
міста — палаци й вілли 15—16 ст., 
забудова 19—20 ст. Засн. у 7 ст. 
В середні віки — центр Дубров- 
ницької республіки. 
ДУБРбВНИЦЬКА РЕСПУБЛІ¬ 
КА — міська (з 2-ї пол. 13 ст. 
аристократична) республіка на 
Адріатичному узбережжі в середні 
віки. Включала м. Дубровник 
(центр республіки), частину узбе¬ 
режжя на Пн. Зх. від нього, ряд 
островів. До 1205 перебувала у 
васальній залежності від Візантії, 
1205—1358 — під владою Венеції, 
1358—1526 — у васальній залеж¬ 
ності від Угорщини, 1526—1806 — 
від Туреччини. В 1806 тер. Д. р. 

окупувала Франція, яка 1808 лік¬ 
відувала республіку і включила її 
територію до складу Іллірійських 
провінцій. У Д. р. були розвинуті 
різні ремесла (суднобудування, 
обробка деревини, шкіри, сукна, 
золотарство тощо). Ремісники 
об’єднувалися в цехи (братства). 
Д. р. вела торгівлю з країнами Єв¬ 
ропи, Передньої Азії і Пн. Африки. 
Торг, кораблі Д. р. заходили і в 
порти України та Криму. 
В 15—16 ст. Д. р. була найважли¬ 
вішим культурним центром на 
Балканах. Значного розвитку на¬ 
були література й мистецтво. Лі¬ 
тература лат. і італ. мовами виник¬ 
ла в 14 ст., в епоху Відродження. 
В 2-й пол. 15 ст. хорватською мовою 
писали поети М. Марулич, Ш. 
Менчетич, Дж. Држич. Визначні 
письменники 16 ст.— А. Чубрано- 
вич, X. Луцич, Н. Ветранович- 
Чавчич. У серед. 16 ст. літ. мовою 
стала хорватська. З’являються 
епічні твори П. Гекторовича, п’єси 
М. Држича. Л-ра 17 ст. характери¬ 
зувалася багатством жанрів, те¬ 
мами боротьби пд.-слов. народів 
проти іноз. поневолення. Найви¬ 
щим досягненням л-ри була твор¬ 
чість І. Гундулича. Істор. драми 
писав Дж. Палмотич. У 18 ст. у 
зв’язку з занепадом Д. р. наміча¬ 
ється занепад і л-ри. В цей період 
працювали І. Джурджевич, А. Ка- 
чич-Міошич. З поч. 19 ст. дуб- 
ровницька л-ра становить складо¬ 
ву частину хорватської літера¬ 
тури. 
В 15—16 ст. в Д. р. споруджували 
міські укріплення, громад, і 
житл. будинки, в архітектурі 
яких помітні риси готики й Рене¬ 
сансу. Серед місц. архітекторів 
відзначалися Юрай Далматинець, 
П. Миличевич, П. Андріїч. З дав¬ 
ніх часів у Д. р. були розвинуті 
різні худож. ремесла (обробка де¬ 
рева, каменю, ювелірна справа). 
З серед. 15 ст. широко розвинувся 
станковий живопис (ікони М. Юн- 
чича, Л. Добричевича). Найвищо¬ 
го розквіту живопис досяг на поч. 
16 ст. (художники Н. Божидаро- 
вич і М. Хамзич). У 17—18 ст. 
мист. Д. р. поступово втратило 
самобутні риси. 
ДУБРбВСЬКИЙ Павло Андрі¬ 
йович (1783—р. см. невід.) — 
укр. і рос. архітектор. У 1808— 
17 й 1822—33 працював у містах 
Чернігові, Миколаєві, Севастополі, 
Херсоні, Києві та ін. Керував 
губернською креслярнею в Києві. 
Побудував у класицистичних тра¬ 
диціях палац (1829) і ряд споруд 
у маєтку Галагана в Сокиринцях і 
Дігтярях (тепер обидва — смт 
Черніг. обл.). В 1833 виїхав у Тулу, 
де працював губернським архітек¬ 
тором. 

П. А. Дубровський. Палац Г. Галагана 
в селі Сокиринцях. 1829. 
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дУбулти — кліматичний при¬ 
морський курорт за 26 км від Ри¬ 
ги. Див. Ризьке узмор'я. 
ДУБЛІНСЬКИЙ Олександр Анд¬ 
рійович [3 (15).III 1880, с. Стара 
Кріуша, тепер Петропавловського 
району Ворон, обл.— 22.1 1974, 
Воронеж] — рад. геолог, чл.-кор. 
АН УРСР (з 1939). В 1908 закінчив 
Юр’єпський (тепер Тартуський) 
ун-т. Викладав у вузах Воронежа 
та ін. міст. Працював у 40-х рр. 
в Ін-ті геол. наук АН УРСР. Осн. 
дослідження стосуються вивчен¬ 
ня геол. будови, гідрогеології й ко¬ 
рисних копалин пд. частини Схід¬ 
но-Європейської платформи. Д.— 
один з перших відкривачів Кур¬ 
ської магнітної аномалії. Наго¬ 
роджений орденом Леніна. Ленін¬ 
ська премія, 1959. 
ДУВР — місто у Великобританії, 
в графстві Кент. Порт на узбереж¬ 
жі прот. Па-де-Кале. Залізничним 
поромом сполучений з Дюнкер¬ 
ком (Франція). 34,3 тис. ж. (1971). 
Гол. галузь пром-сті — машино¬ 
будування (вироби. суднового 
устаткування, судноремонт). Ку¬ 
рорт. Серед архіт. пам’яток Д.— 
замок (11—12 ст.) з донжоном 
(бл. 1155—80), залишками рим. 
маяка, дороманською церквою 
Сент-Мері-ін-Кастро (11 ст.); абат¬ 
ство Сент-Мері (12 ст.), ратуша 
(1883). 
ДУГА в математиці — час¬ 
тина кривої між двома будь-якими 
її точками. Якщо Д. не містить 
кратних точок (див. Особливі точ¬ 
ки), вона наз. простою. Див. 
також Лінія. 
ДУГА ЕЛЕКТРЙЧНА, вольтова 
дуга — один з видів розряду в 
газі електричного, коли розрядні 
явища зосереджені у вузькому 
плазмовому шнурі. При горизон¬ 
тальному розміщенні електродів 
шнур від діяння висхідних тепло¬ 
вих потоків нагрітого газу набуває 
форми дуги. Т-ра плазми в шнурі 
при атм. тискові й силі струму 
кілька А — бл. 5000 К, при біль¬ 
ших значеннях тиску й силі стру¬ 
му — до 12 000 К. Якщо шнур 
обдувати потужним потоком газу, 
т-ра досягає 50 000 К. Д. е. засто¬ 
совують у металургії (див. Дугова 
піч), світлотехніці, електрозва¬ 
рюванні. В деяких галузях техніки 
(напр., у техніці високих напруг) 
Д. е.— шкідливе явище, з яким 
доводиться боротися, застосовую¬ 
чи дугогасні пристрої. Д. е. від¬ 
крили В. В. Петров (1802) і неза¬ 
лежно від нього Г. Деві (1805— 
09), який назвав її вольтовою ду¬ 
гою. 
ДУГ/ІАС (Ооидіазз) Фредерік 
(справж. прізв.— Бейлі Фредерік- 
Огастес-Уошінгтон; лютий 1817, 
Такахо, штат Меріленд — 20.11 
1895, Анакостія-Хайтс) — амер. 
революціонер-демократ, лідер не¬ 
гритянського визвольного руху. 
Народився рабом. У 1838 втік на 
Пн. Боровся проти рабства, під¬ 
тримував революц. методи бороть¬ 
би, ідею масової аболіціоністської 
партії (див. Аболіціонізм). Брав 
участь у заснуванні Нац. партії 
волі, діяльності фрисойлерів (ра¬ 
дикально-демократична фермер¬ 
ська партія 1848—54), русі негри¬ 
тянських з’їздів. З 1847 видавав 
газ. «Норт стар» («Північна зірка»). 

В роки громадянської війни в США 
1861—65 брав участь у формуван¬ 
ні перших негритянських полків. 
Один з керівників політ, орг-ції 
Нац. ліга боротьби за рівноправ’я, 
1870 — голова Нац. спілки кольо¬ 
рових робітників. 
ДУГЛАСОВА СМ ЕР£КА — віч- 
нозелене хвойне дерево родини 
соснових. Те саме, що й псевдо- 
тсуга. 
ДУГОВА ПІЧ — промислова елек¬ 
трична піч, де метали або інші 
матеріали плавлять теплом дуги 
електричної. Розрізняють Д. п. 
прямої дії (дуга горить між елек¬ 
тродами і нагріваним металом), 
непрямої дії (дуга виникає між 
електродами на деякій віддалі 
від металу), а також Д. п. з закри¬ 
тою дугою (вона горить під шаром 
твердої шихти, в яку занурено 
електроди). Найпоширеніші Д. п. 
(мал.) прямої дії, де плавлять пе¬ 
реважно сталь, і Д. п. з закритою 
дугою для виплавлення кольоро¬ 
вих сплавів, феросплавів, елект- 
рокорунду тощо. Печі прямої дії 
(місткістю 360—400 т) нахиляють¬ 
ся під час завантажування або 
випускання металу та шлаку. Є й 
вакуумні Д. п. з витрачуваним 
електродом (його виготовляють з 
переплавлюваного металу) і з елек¬ 
тродом невитрачуваним (з воль¬ 
фраму або графіту). Печі такого 
типу застосовують для вакуумно- 
дугового переплаву металів і спла¬ 
вів. 
ДУГОВЄ ЗВАРЮВАННЯ, елект- 
родугове зварювання — зварюван¬ 
ня металів, при якому краї 
з’єднуваних частин розплавляють 
теплом дуги електричної, що ви¬ 
никає між зварюваним металом і 
електродом. Розрізняють Д. з. 
ручне й автоматичне (див. Авто¬ 
матичне зварювання); плавким 
(сталевим, алюмінієвим та ін.) 
і неплавким (напр., вольфрамо¬ 
вим, вугільним) електродами. В ра¬ 
зі зварювання плавким електро¬ 
дом розплавлений електродний 
метал заповнює шов; при зварюван¬ 
ні неплавким електродом у зону 
дуги подають додатковий (присад¬ 
ний) метал. Осн. різновидами Д. з. 
є аргоно-дугове зварювання, газо¬ 
електричне зварювання, зварю¬ 
вання піл флюсом (ним захища¬ 
ють розплавлений метал від шкід¬ 
ливого впливу повітря), зварюван¬ 
ня покритим електродом (з захис¬ 
ною обмазкою), плазмове зварю¬ 
вання. Принцип Д. з. винайшов 
(1881) М. М. Бенардос. 
ДУДА — нар. духовий музичний 
інструмент. Див. Волинка. 
ДУДАРЄВ Дмитро Олександро¬ 
вич (2.XI 1890, Катеринослав, те¬ 
пер Дніпропетровськ — 6. VIII 
1960, Львів) — укр. рад. актор, 
нар. арт. УРСР (з 1947). Член 
КПРС з 1939. Сценічну діяльність 
почав 1910. У 1914—19 працював 
у пересувних укр. театрах, 1920— 
23 — комісар, режисер і актор теа¬ 
тру Кременчуцької губполітосвіти. 
В 1927—60 — актор укр. драм, 
театру ім. М. Заньковецької (з 
1944 — у Львові). Ролі: Микола 
Задорожний («Украдене щастя» 
Франка), Мартин Бору ля (одно¬ 
йменна п’єса Карпенка-Карого), 
Помикевич («Човен хитається» Га¬ 
дана), Стадник («На велику зем¬ 

лю» Хижняка), Безсеменов («Мі¬ 
щани» Горького). Створив образ 
В. І. Леніна («Правда» Корнійчу¬ 
ка). Нагороджений орденами Тру¬ 
дового Червоного Прапора, «Знак 
Пошани», медалями. Держ. премія 
СРСР, 1950. 
Літ..: Губенко К. Шлях артиста. 
Львів, 1950. 

дудАрова Вероніка Борисівна 
[н. 22.XI (5.XII). 1916, Баку] — 
російський рад. диригент, нар. 
арт. СРСР (з 1977). Член КПРС з 
1950. В 1947 закінчила Моск. кон¬ 
серваторію. Працювала дириген¬ 
том в Центр, дитячому театрі 
в Москві та в оперній студії при 
Моск. консерваторії. З 1947 — ди¬ 
ригент, з 1960 — гол. диригент і 
худож. керівник Моск. держ. сим¬ 
фонічного оркестру. Нагороджена 
орденом «Знак Пошани», меда¬ 
лями. 
дудикевич Богдан Корнило- 
вич (12.IV 1907, с. Кропивник, те¬ 
пер Калуського р-ну Івано-Фран¬ 
ківської обл.— 6.1 1972, Львів) — 
учасник революційного руху на 
Зх. Україні, укр. рад. історик, 
засл. працівник культури УРСР 
(з 1967). Член КПРС з 1929. З 
1923 брав участь у революц. русі. 
Був секретарем Львів, окружкому 
комсомолу, працював в агітпроп- 
відділі ЦК КПЗУ, редактором ря¬ 
ду комсомольських і парт, видань 
(журн. «Сяйво», газ. «Молот», 
«Прапор комунізму»). З 1939— 
на парт, і наук, роботі: директор 
істор. музею, секретар Львів, об¬ 
кому КП(б)У, з 1950 — директор 
Львівського філіалу Центрально¬ 
го музею В. І. Леніна. Автор праць 
з історії зх.-укр. земель. Наго¬ 
роджений орденом Леніна, меда¬ 
лями. 
ДУДЙНСЬКА Наталія Михай¬ 
лівна [н. 8 (21). VIII 1912, Хар¬ 
ків] — рос. рад. балерина, нар. 
арт. СРСР (з 1957). У 1931 закінчи¬ 
ла Ленінгр. хореографічне уч-ще. 
В 1931—63 — в Ленінгр. театрі 
опери та балету ім. С. М. Кірова 
(1937—38 та в період 1948—54 час¬ 
то — в Київ, театрі опери та бале¬ 
ту). Виконувала гол. партії в бале- 
тах« Лебедине озеро», «Лускунчик», 
«Спляча красуня» Чайковського, 
«Раймонда» Глазунова, «Попелюш¬ 
ка» Прокоф’єва, «Полум’я Пари¬ 
жа» Асаф’єва та ін. З 1965 — 
педагог Ленінгр. хореографічного 
уч-ща ім. А. Я. Ваганової. Зніма¬ 
лася в кіно. Разом з К. Сергєє- 
вим поставила балет «Спляча кра¬ 
суня» Чайковського в Харків, те¬ 
атрі опери та балету ім. М. В. 
Лисенка (1979). Нагороджена 2 ор¬ 
денами Трудового Червоного Пра¬ 
пора, орденом «Знак Пошани», ме¬ 
далями. Держ. премія СРСР. 1941. 
1947, 1949, 1951. 
Д^ДІН Михайло Олександрович 
[н. 7 (20).XI 1916, с. Клевнєво,. те¬ 
пер Івановської обл.] — рос. рад. 
поет, Герой Соціалістичної Праці 
(1976). Член КПРС з 1951. Друку¬ 
ється з 1934. Перша збірка — «Зли¬ 
ва» (1940). У роки Великої Віт- 
чизн. війни працював у редакціях 
фронтових газет. Збірки «Фляга» 
(1943), «Дорога гвардії» (1944), 
«Переправа» (1945). Твори повоєн¬ 
ного часу — про працю рад. лю¬ 
дей, боротьбу за мир (збірки «Вва¬ 
жайте мене комуністом». 1950: 

ДУДІН 

П. О. Дударєв. 

Н. М. Дудинська. 

М. О. Дудін. 
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ДУДІНКА 

Д. А. Дудко. 

Т. С- Дудник- 

Т. С. Дудченко. 

Дудник. 

«Мости. Вірші з Європи», 1958; 
«Цикламени на цоколі», 1967; 
«Рубежі», 1975, та ін.). Виступає 
як прозаїк і перекладач. Написав 
сценарій фільму «Жайворонок» 
(1964, у співавт.). Нагороджений 2 
орденами Леніна, ін. орденами, 
медалями. 
Те.: Собрание сочинений, т. 1 — 3. Л., 
1976—77; Укр. перек л.— Триден¬ 
но. «Вітчизна», 1974, № 1; Солов’ї. 
В кн.: З вогненних літ. К., 1975; Пе¬ 
ред сінокосом. «Вітчизна», 1975, № 12. 

Н. Р. Мазепа. 
ДУДІ Н КА — місто, центр Тай¬ 
мирського (Долгано-Ненецького) 
автономного округу Красноярсько¬ 
го кр. РРФСР. Порт у нижній те¬ 
чії Єнісею, доступний для мор. 
суден. Залізнична станція. Рибоза¬ 
вод, харч, комбінат. Зооветеринар¬ 
ний технікум. Краєзнавчий музей. 
Засн. 1667. 
дудка Данило Андрійович 
(н. 28.VII 1921, с. Попелюхи, тепер 
Мурованокуриловецького району 
Війн, обл.)—укр. рад. вчений у 
галузі матеріалознавства й елект¬ 
розварювання, акад. АН УРСР 
(з 1978). Член КПРС з 1948. Після 
закінчення (1944) Уральського 
індустріального ін-ту почав працю¬ 
вати в Ін-ті електрозварювання 
ім. Є. О. Патона АН УРСР. Ав¬ 
тор праць і винаходів у галузі ме¬ 
ханізованих процесів зварювання, 
дослідження їхніх технологічних 
і металург, особливостей, плазмо¬ 
вої обробки матеріалів, вивчення 
композиційних матеріалів у склад¬ 
них умовах експлуатації (підвище¬ 
них т-р, газоабразивного зношу¬ 
вання, ударних навантажень то¬ 
що). Нагороджений орденом Тру¬ 
дового Червоного Прапора. Держ. 
премія СРСР, 1950. Ленінська пре¬ 
мія, 1963. Держ. премія УРСР, 
1972. М. М. Матійко. 

ДУДНИК Тамара Семенівна (н. 
5.Х 1935, с-ще Борщі Котовського 
р-ну Одеської оол.) — передовик 
виробництва в легкій пром-сті, 
прядильниця, Герой Соціалістич¬ 
ної Праці (1971). З 1952 працює 
на Одес. джутовій ф-ці (з 1975 — 
ф-ка тех. тканин). Досягла значних 
успіхів у виконанні виробничих 
планів, соціалістичних зобов’я¬ 
зань. Одна з перших перейшла на 
багатоверстатне обслуговування 
200 веретен (за нормою — 100). 
Депутат Верховної Ради СРСР 7— 
10-го скликань. Нагороджена орде¬ 
нами Леніна, Трудового Червоно¬ 
го Прапора, медалями. 

П. О. Кундаров. 

ДУДНИК (Апдеііса) — рід дво- 
або багаторічних трав’янистих 
рослин родини зонтичних. Високі 
трави з порожнистими стеблами 
і двічі-тричі перисторозсіченими 
листками. Квітки білі або роже¬ 
вуваті, зібрані в складні великі 
зонтики. Відомо 50 видів, пошире¬ 
них переважно в Європі, Азії, Пн. 
Америці. В СРСР — 17 видів, з 
них в УРСР — 1: Д. лісовий 
(А. 5ІІУЄ5ІГІ5), вис. до 2,5 м. Росте 
в лісах, серед чагарників, на воло¬ 
гих луках, по берегах річок. 
ДУДОЧКА — 1) Мелодія танцю 
козачок. У минулому виконува¬ 
лася на дудочці (сопілці), тепер — 
на найрізноманітніших інструмен¬ 
тах (скрипці, цимбалах, бандурі), 
причому зберігається характер муз. 

викладу, властивий для дудочки. 
Здебільшого Д. виконується як 
інструм. нар. п’єса. 2) Сопілка, 
флояра (в зх. областях України). 
ДУДЧАКЙ — сім’я укр. нар. майст¬ 
рів худож. виробів з металу. Всі — 
зс. Брустурова (тепер Косівського 
р-ну Івано-Фр. обл.). 1) Л у к и н 
Д. (рр. н. і см. невід.) —живі 
працював в кінці 18—на поч. 19 ст. 
Виготовляв з латуні різноманіт¬ 
ні люльки, проколювані, кресала, 
лускоріхи й порохівниці, деко¬ 
ровані в стриманій манері строго¬ 
го геом. стилю. 2) Н и к о р а Д. 
(20—30-і рр. 19 ст.— р. см. не¬ 
від.)— син Лукина Д. Його ви¬ 
роби (поясні пряжки, кільця, 
люльки, курильне приладдя, че- 
реси) відзначаються традиційни¬ 
ми формами й орнаментами. 
3) Д м и т р о Д. (1856 — р. см. 
невід.) — син Никори Д. У його ви¬ 
робах (стремена, новітня торба, 
прості й «опришківські» ножі, 
люльки, лускоріхи), крім тради¬ 
ційних, застосовано й деякі нові 
орнаментальні мотиви, серед них— 
рослинні. 
ДУДЧЕНКО Іван Степанович 
[Ковбасенко; 20.ІХ (1.Х) 1857, бі¬ 
ля м. Новомиргорода, тепер Кіро¬ 
воградської обл.— 6 (19).VI 1917, 
Чита] — укр. лікар, мікробіолог і 
епідеміолог. Закінчив мед. ф-т 
Київ, ун-ту (1855). Працював лі¬ 
карем на Україні (в Одесі й на 
Київщині), Далекому Сході, в 
Забайкаллі та ін. районах Сибіру. 
Праці Д. присвячені питанням епі¬ 
деміології, мікробіології, санітар¬ 
ної статистики, клінічної медици¬ 
ни тощо. Д. організував перші бак¬ 
теріологічні лабораторії на Дале¬ 
кому Сході. 
ДУЕРО, Дору — ріка на Піре¬ 
нейському п-ові, в межах Іспанії і 
Португалії. Довж. 925 км, площа 
бас. бл. 95 тис. км2. Бере поча¬ 
ток в Іберійських горах, впадає в 
Атлантичний ок. У верхній і серед, 
течії Д. перетинає Старо касті ль- 
ське плоскогір’я, утворюючи місця¬ 
ми каньйони, в т. ч. один з найбіль¬ 
ших каньйонів Європи (довж. 110 
км). Зимою і весною часто бувають 
повені, влітку дуже міліє. Судно¬ 
плавна на 200 км від гирла. ГЕС. 
Використовують для зрошування. 
На Д.— місто Порту (Португалія). 
ДУЄт (італ. биеііо, від лат. сіио — 
два) — 1) Ансамбль з двох вико¬ 
навців. 2) Музична п’єса для та¬ 
кого ансамблю, переважно вокаль¬ 
на з інструментальним супроводом 
або без нього. 3) Вид вокального 
ансамблю в опері, опереті, ораторії, 
кантаті. 
ДУЗЕ (Оизе) Елеонора (З.Х 1858, 
Віджевано, Італія — 21.IV 1924, 
Піттсбург, СІЛА) — італ. актриса. 
Н. в акторській сім’ї. З 4-х років 

Л. Дудчак. Палиця-топірець. Ла¬ 
тунь. 1834. 

виступала в мандрівних трупах. 
У кін. 80-х рр. 19 — на поч. 20 ст. 
успішно гастролювала в бага¬ 
тьох країнах світу, 1891—92 і 
1908 — в Росії, зокрема в червні 
1891 — в Києві. Ролі: Джульєтта, 
Клеопатра («Ромео і Джульєтта», 
«Антоній і Клеопатра» Шекспіра), 
Нора («Нора» Ібсена), Мірандолі- 
на («Мірандоліна» Гольдоні), Ва- 
силиса («На дні» Горького), в 
п’єсах О. Дюма-сина, В. Сарду, 
Метерлінка та ін. В 1916 знялася 
у фільмі «Попіл». Іл. див. до ст. 
Акторське мистецтво, т. 1, 
с. 448—449. 
ДУЙСБУРГ — місто у ФРН, у 
землі Пн. Рейн-Вестфалія. Розта¬ 
шований на р. Рейні, при впадінні 
в нього р. Руру, біля початку кана¬ 
лу Рейн — Терне. 435,3 тис. ж. 
(1973). Найбільший у країні внутр. 
порт, доступний для мор. суден, 
важливий залізнич. вузол. Д. ра¬ 
зом з прилеглими містами Гомбер- 
гом і Райнгаузеном становить один 
з потужних індустріальних центрів 
Рурського пром. району. Підпри¬ 
ємства кам.-вуг., коксохімічної 
пром-сті, чорної та кольорової 
(виплавка міді, цинку) металургії, 
важкого машинобудування, річко¬ 
вого суднобудування. Розвинута й 
нафтопереробна, хім. та харч, 
пром-сть. Ін-ти річкового судно¬ 
будування і зварювання. Д. відо¬ 
мий з 13 ст. 
дуйіііЄєв Арстанбек (н. 16.ІХ 
1932, с. КічТКемін, тепер Кемінсь- 
кого р-ну Киргиз. РСР) — партій¬ 
ний і держ. діяч Кирг. РСР. Член 
КПРС з 1957. Н. в сел. сім’ї. 
Закінчив Кирг. с.-г. ін-т (1954); 
кандидат вет. наук. У 1954—60 
працював вет. лікарем, директо¬ 
ром радгоспу. З 1960 — на парт, 
роботі: 1960—61 — секретар Жум- 
гальського райкому партії, 1961— 
62 — в апараті ЦК Компартії 
Киргизії. В 1962—68 — перший 
секретар Узгенського райкому 
партії Ошської області. В 1968— 
71 — секретар ЦК Компартії Кир¬ 
гизії. В 1971—78 — перший секре¬ 
тар Іссик-Кульського обкому пар¬ 
тії. З січня 1979 — Голова Прези¬ 
дії Верховної Ради Кирг. РСР. Де¬ 
путат Верховної Ради СРСР 9 і. 10- 
го скликань. Нагороджений орде¬ 
ном Жовтневої Революції, 2 ордена¬ 
ми Трудового Червоного Прапора, 
медалями. 
ДУКА Степан Харитонович 
[28.III (ІО.ІУ) 1907, с. Жовте, тепер 
П’ятихатського р-ну Дніпро¬ 
петровської обл.— 23. VI 1960, 
с. Новосілки Києво-Святошин- 
ського р-ну Київської обл.] — 
укр. рад. учений у галузі селекції 
і генетики плодових і ягідних рос¬ 
лин. Член КПРС з 1939. Закін¬ 
чив Уманський с.-г. ін-т (1929). до 
1938 працював там же, потім — 
в Укр. н.-д. ін-ті садівництва, ди¬ 
ректором якого був з 1949. Праці 
з генетики, селекції та садівництва. 
Вивів нові сорти суниць (Київська 
рання 2, 5 і 9), вишні (Уманська 
скороспілка), яблуні (Ранет київ¬ 
ський) та ін. Нагороджений 3 орде¬ 
нами Трудового Червоного Прапо¬ 
ра, орденами Вітчизняної війни 
2-го ступеня, Червоної Зірки, ме¬ 
далями. Держ. премія СРСР, 1952. 
ДУКАТ, дукач (італ. сіисаф, від 
сіиса — герцог) — 1) Срібна, а зго- 
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дом золота монета. Вперше випу¬ 
щений в Італії 1140. Кароували його 
у Флоренції з 1252, у Венеції з 
1284. З 16 по 19 ст. Д. карбували в 
Німеччині й Голландії, в Австро- 
Угорщині — до поч. 20 ст. В Росії 
Д. (червінець) карбували з 1701 
по 1885. У 16—17 ст. золоті Д. 
іноз. карбування були поширені 
й на Україні. 2) Жіноча прикраса 
у вигляді низки монет (дукати, 
дукачі). 
Літ.: Спаський І. Г. Дукати і дукачі 
України. К., 1970. 

дУкин Микола Володимирович 
[8 (21).XII 1905, м. Балаклія, тепер 
Харківської обл.— 1943] — укр. 
рад. письменник. Друкуватися по¬ 
чав 1924. Належав до літ. орг-ції 
<Плуг». Окремими виданнями 
вийшли збірки оповідань і нарисів 
з життя рад. села «Мінезота 
МЬ 23» (1929), «Без протоптаних 
стежок», «Іллічівка в авангарді», 
«Останній запорожець» (1931), 
< Весна починається в грудні» 
(1932), «Юхим Бурлай» (1936). 
Перекладав укр. мовою твори 
М. Чернишевського, Ф. Решетни- 
кова та ін. 
Те/ Матіола. К., 1960. 
ДУКЛЯ, Дукельський перевал — 
перевал у Карпатах (Сх. Бескиди), 
на кордоні між Польщею й Чехо- 
словаччиною. Вис. 502 м. Д. є 
проходом з долини р. Ондави 
(бас. Тиси) в долину р. Ясьолки 
(бас. Вісли). Через перевал про¬ 
кладено шосе м. Кросно (Поль¬ 
ща) — м. Прешов (Чехословач- 
чина). Під час Великої Вітчизн. 
війни 1941—45 рад. війська разом 
з частинами 1-го Чехослов. армій¬ 
ського корпусу 6.Х 1944 оволоділи 
Д., поклавши початок визволен¬ 
ню Чехословаччини. На перевалі— 
пам’ятник загиблим рад. воїнам 
(1960—64, скульптор Я. Кулих). 
дулГби — одне з східнослов’ян¬ 
ських племен (союзів племен), зга¬ 
дуваних у давньоруських літопи¬ 
сах. Жили у верхів’ях Бугу й пра¬ 
вих приток верхньої течії При¬ 
п’яті. В 6—7 ст. Д. стояли на чо¬ 
лі міжплемінного об’єднання сх. 
слов’ян, яке в серед. 7 ст. зазнало 
тяжкої поразки від аварів. У 911 
(за «Повістю временних літ», 907) 
Д. брали участь у поході на Цар- 
город. Про Д. та їхнього царя є 
згадка в творах араб, історика Ма- 
суді. В 10 ст. об’єднання Д., мож¬ 
ливо, розпалося, і вони ввійшли 
до складу Київ. Русі під на¬ 
звами — волиняни й бужани. 
ДУЛОВА Віра Георгіївна [н. 
14 (27).І 1909, Москва] — російсь¬ 
ка рад. арфістка й педагог, нар. 
арт. СРСР (з 1976). В 1925 закін¬ 
чила Моск. консерваторію (з 1943 
її викладач, з 1958 — професор). 
У 1929—31 — солістка Моск. фі¬ 
лармонії, з 1934 — солістка орке¬ 
стру Великого театру. Концертна 
діяльність. Д.—автор обробок тво¬ 
рів для арфи (франц. клавесині¬ 
стів, М. Равеля, С. Прокоф’єва), 
ред. партитури концерту для арфи 
Г.-Ф. Генделя. Автор кн. «Мистецт¬ 
во гри на арфі» (1973). Держ. пре¬ 
мія СРСР, 1973. 
ДУЛУт — місто на Пн. СІЛА, у 
штаті Міннесота, на узбережжі 
Верхнього оз. Найбільший порт 
(за вантажооборотом) на Великих 
озерах. Залізнич. вузол. 101 тис. ж. 

(1970). Підприємства, пов’язані 
з обслуговуванням порту. Судно¬ 
будування, металург., деревооб¬ 
робна, харч, пром-сть. Університет. 
дульбЄкко Ренато (н. 22.11 
1914, Катандзаро, Італія) — аме¬ 
риканський вірусолог, професор. 
Працював у Турінському ун-ті 
(1936—47), Техаському технолог, 
ін-ті (1947—52) й Каліфорнійсько¬ 
му ін-ті біол. досліджень Солка 
в Сан-Дієго (1952—71). З 1971 — 
в Лондон, лабораторії Імперського 
ракового дослідного фонду. Член 
Нац. академії наук СІЛА, Амер. 
академії мистецтв і наук, Асоціації 
протиракових досліджень. Праці 
в галузі генетики бактеріофагів, 
біології ентеровірусів і вірусів 
пухлин. Автор цінних методичних 
прийомів у вірусології. Нобелів¬ 
ська премія, 1975. 

В. П. Широбоков. 

думАнський Антон Володими¬ 
рович [8 (20).VI 1880, м. Іваново — 
14.V 1967, Київ] — український 
рад. хімік, акад. АН УРСР (з 
1945), чл.-кор. АН СРСР (з 1933), 
засл. діяч науки Казах. РСР (з 
1942) та УРСР (з 1950). Член 
КПРС з 1940. Закінчив 1903 Київ, 
політех. ін-т. У 1932—41 — дирек¬ 
тор н.-д. Ін-ту колоїдної хімії 
(Воронеж), 1945—60 — директор 
Ін-ту загальної й неорганічної хі¬ 
мії АН УРСР. Д.— один із заснов¬ 
ників вітчиз. колоїдної хімії. Осн. 
напрями наук, діяльності: дослід¬ 
ження властивостей колоїдних роз¬ 
чинів методом фізико-хім. аналі¬ 
зу, вивчення факторів, що зумов¬ 
люють стійкість колоїдних систем, 
вивчення ліофільності дисперсних 
систем. Д.— засновник і гол. ред. 
«Коллоидного журнала» (1935— 
67). Велика Менделєєвська премія 
(1932). Нагороджений 2 орденами 
Леніна, орденом Трудового Чер¬ 
воного Прапора, медалями. 
Те.: Учение о коллоидах. М.—Л., 
1948; Лиофильность дисперсних сис¬ 
тем. К., 1960. 
Літ.: Антон Владимирович Думанс- 
кий. К., 1955. 
ДУМБАРТОН-ОКС КОНФЕ- 
рЄнція 1944 — попередня нарада 
з питання про створення міжнар. 
орг-ції для підтримання миру й 
безпеки. Відбувалася 21. VIII— 
7.Х в Думбартон-Оксі (вілла у Ва- 
шінгтоні). Скликана відповідно до 
Декларації про заг. безпеку, при¬ 
йнятої на Моск. нараді міністрів 
закорд. справ СРСР, СІЛА, Ве¬ 
ликобританії й Китаю 1943 (див. 
Московські наради). Переговори 
пройшли 2 стадії: на 1-й (21 .VIII— 
28.IX) брали участь представники 
СРСР, СІЛА, Великобританії; на 
2-й (29.IX — 7.Х) — СЛІА, Ве¬ 
ликобританії, Китаю. Конферен¬ 
ція підготувала пропозиції про 
створення міжнар. орг-ції безпеки, 
пізніше втілені в Статуті ООН. 
Деякі питання (про склад первин¬ 
них членів ООН, порядок голосу¬ 
вання в Раді Безпеки), що розгля¬ 
дались на Д.-О. к., було погодже¬ 
но на Кримській конференції 1945 
й Сан-Франціській конференції 
1945. 
Літ.: Советский Союз в Организации 
Обьединенньїх Наций, т. 1. М., 1965. 
ДУ М ЕН — гірська вершина в Кар¬ 
патах Українських, у межах За¬ 
карпатської обл. УРСР, на хребті 
Свидовець. Вис. 1391 м. На схи¬ 

лах — букові ліси, що переходять 
в луки (полонини). 
ДУМИ — жанр української на¬ 
родної поетичної творчості. Ви¬ 
никнення Д. відносять прибл. до 
серед. 15 ст. Поява Д. була пов’я¬ 
зана з розгортанням героїчної бо¬ 
ротьби укр. народу проти татар- 
сько-тур., а потім польсько-шляхет. 
загарбників. Д. відіграли значну 
роль у боротьбі укр. народу за 
соціальне й нац. визволення, в роз¬ 
витку його культури й л-ри, усної 
творчості й муз. мистецтва. Д. ха¬ 
рактеризуються відсутністю строф, 
дієслівним римуванням, імпрові¬ 
заційністю. їм властиві стала ком¬ 
позиція, розгорнутий сюжет, по¬ 
вільна епічна розповідь, постійні 
епітети тощо. Виконують їх пере¬ 
важно професійні нар. співці — 
кобзарі чи бандуристи мелодій¬ 
ною декламацією-речитативом, під 
акомпанемент кобзи, бандури, рід¬ 
ше ліри. Корінням Д. сягають періо¬ 
ду Київської Русі, її героїчного 
епосу, який є спільним джерелом 
епосу трьох братніх народів — 
рос., укр. та білоруського. Д. тіс¬ 
но пов’язані з ін. жанрами укр. 
фольклору — історичними пісня¬ 
ми, голосіннями, казками тощо. 
Найдавніша згадка про виконання 
Д. належить до 16 ст. Про них 
повідомляє польс. історик-хроніст 
С. Сарницький. Перший запис Д. 
(«Козак Голота») — в д кін. 17 ст. 
Відомо понад 50 сюжетів Д. у більш 
як 300 варіантах. До найдавніших 
належать Д. про боротьбу укр. 
народу проти татарсько-тур. за¬ 
гарбників: «Козак Голота», «Са- 
мійло Кішка», «Маруся Богуслав- 
ка», «Втеча трьох братів із города 
Азова» та ін. У Д. цього циклу на¬ 
род створив образи колективного 
героя-борця, захисника рідної зем¬ 
лі. До Д. періоду визвольної вій¬ 
ни 1648—54 належать «Хмельниць¬ 
кий і Барабаш», «Перемога під 
Корсунем», «Про Білоцерківщи- 
ну», «Хмельницький і Василій 
молдавський» та ін. У них реалі¬ 
стично змальовано перемоги укр. 
народу над польсько-шляхет. вій¬ 
ськами, створено образи запорізь¬ 
ких козаків, оспівано мужність се¬ 
лянсько-козацьких військ, їхніх 
полководців — Б. Хмельницького, 
М. Кривоноса, І. Богуна, Д. Не- 
чая та ін. У Д. прославлялась 
дружба укр. і рос. народів, видат¬ 
на подія в їхньому житті — Пе¬ 
реяславська рада 1654. У Д. ві¬ 
дображено соціальну нерівність, 
класове розшарування укр. су¬ 
спільства. Поширеними були Д. 
про класову боротьбу (« Козак нетя¬ 
га Фесько Ганжа Андибер»), на со¬ 
ціально-побутові теми («Козацьке 
життя», «Вдова і три сини» та 
ін.), про революц. події 1905 року 
(«Чорна неділя в Сорочинцях», 
«Про сорочинські події 1905 року»). 
Д. рад. періоду оспівують Кому¬ 
ністичну партію, її керівну роль у 
здобутті трудящими перемог над 
ворогами, успіхи в мирному бу¬ 
дівництві, побут трудящих. До 
найкращих належать Д.: «Хто ж 
той сокіл, товариші?»,«Про військо 
Червоне, про Леніна-батька і си¬ 
нів його вірних», «Дума про Олега 
Кошового» та ін. Серед виконав¬ 
ців Д.— плеяда талановитих коб¬ 
зарів: О. Вересай, М. Кравченко, 

ДУМИ 

Е. Дузе. 

А. Дуйшеєв. 

В. Г. Дулова. 

А. В. Думанський. 
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ДУМИТРАШКО 

Думпер. 

Державна заслужена 
академічна хорова ка¬ 
пела УРСР «Думка*. 
1977 

А. Шут, П. Носач, Т. Пархомен- 
ко, П. Ткаченко, Ф. Кугинерик, 
І. Кучугура-Кучеренко, Є. Мов- 
чан та багато ін. Інтенсивне запи¬ 
сування й видання Д. припадає на 
19 ст. М. Цертпелєв перший опуб¬ 
лікував збірку укр. Д. («Опьіт со- 
брания старинньїх малороссийских 
песней». СПБ, 1819). Визначне міс¬ 
це в записуванні, виданні й дослі¬ 
дженні Д. посідають М. Максимо¬ 
вич, М. Костомаров, І. Срезнев- 
ський, П. Житецький, І. Франко, 
М. Лисенко; за рад. часу — П. Мар- 
тинович, Ф. Колесса, Д. Ревуць- 
кий, М. Грінченко, М. Риль¬ 
ський, М. Стельмах та ін. Ідеї, 
сюжети, образи, деякі поетичні 
особливості Д. використано в тво¬ 
рах К. Рилєєва, М. Гоголя, 
Т. Шевченка, М. Старицького, 
М. Рильського, П. Тичини, П. Пан- 
ча й багатьох ін. письменників; в 
образотворчому мистецтві — кар¬ 
тини С. Васильківського, О. Сла- 
стіона, І. їжакевича, М. Дерегу- 
са та ін.; у музиці й кіно. Іл. див. 
на окремому аркуші, с. 160—161. 
Видання: Думи. К., 1969; Украинские 
народньїе думьі. М., 1972; Думи. К.. 
1974. 
Літ.: Житецкий П. Мьісли о народ¬ 
них малорусских думах. К., 1893; 
Рильський М. Героїчний епос україн¬ 
ського народу. К., 1955; Українська 
народна поетична творчість, т. 1. К., 
1958; Кирдан Б. П. Украинские народ¬ 
ньїе думьі. М., 1962; Лавров Ф. Коб¬ 
зарські думи та пісні. «Дніпро», 
1976. № 1. М. С Грицай. 

ДУМИТРАШКО Костянтин Да¬ 
нилович [літ. псевд.— О. Д. Ко- 
питько; 1814, м. Золотоноша, тепер 
Черкас, обл.— 25.IV (7.У) 1886, 
Київ] — український письменник. 
Закінчив Київ, духовну академію 
(1839). Викладав рос. словесність 
у Київ, духовній семінарії, з 
1870 — секретар ради Київ, ду¬ 
ховної академії, з 1872 — бібліо¬ 
текар. Літ. твори почав писати в 
30-х рр. Автор бурлескно-тра¬ 
вестійної поеми «Жабомишодра- 
ківка» (1847. надрук. окремою 
книжкою 1859), що є переробкою 
старогрец. пародійного твору 
«Батрахоміомахія», з елементами 
укр. історії й побуту. Це перший 
зразок укр. гекзаметра. Писав 
поеми («Поминки»), балади і вір¬ 
ші («Змій», «Золотоноша»), пісні 
(«До карих очей»), перекладав я 

іноземних л-р (уривки з «Фауста» 
Й.-В. Гете). Записані Д. нар. пісні 
опублікував М. Максимович. Дея¬ 
кі пісні Д. («Карії очі, чорнії бро¬ 
ви») поширилися серед народу. 
Талант Д. високо цінував Т. Шев¬ 
ченко. 
Літ.: Бурлеск і травестія в українсь¬ 
кій поезії першої половини XIX ст. 
К., 1959. Г. А. Нудьга. 

ДУМИТРАіііКО-РАЙЧ Тимофій 
Іванович (рр. н. і см. невідомі) — 
український письменник середини 
19 ст. Н. на Полтавщині. Видав зб. 
ліричних віршів «Бандура. Дум¬ 
ки і пісні Тимофія Думитрашко- 
Райча. Випуск первий» (К., 1858), 
у якій наслідував Т. Шевченка й 
нар. пісні. Автор вірша «На смерть 
Квітки (або Грицька Основ’янен¬ 
ка)»— («Уже верба слізьми плаче», 
1843). 
Літ.: Петров Н. И. Очерки истории 
украинской литературьі XIX столе- 
тия. К., 1884. Г. А. Нудьга. 
ДУМКА Павло Андрійович (1854, 
с. Купчинці, тепер Козівського 
р-ну Тернопільської обл.— 1918, 
там же) — український поет. Осві¬ 
ту здобув самотужки. З першими 
віршами на теми селянського жит¬ 
тя виступив у 80-х рр. Добірку вір¬ 
шів Д. опублікував І. Франко 
1890 в журн. «Народ», додавши до 
неї статтю «Із поезій Павла Думки». 
Д. відображав тяжке становище 
народних мас, гірку долю жінки- 
трудівниці («Жіноча доля»), за¬ 
кликав селян до протесту («До 
руських хлопів»). 
Те.. [Вірші]. В кн.: Антологія укра¬ 
їнської поезії, т. 2. К., 1957. 
Літ.: Франко І. Із поезій Павла Дум¬ 
ки. В кн.: Франко І. Твори, т. 16 
К., 1955; Хома В. Павло Думка. 
«Жовтень». 1968, № 11. 

В. і. Хома. 

ДУМКА — 1) Українська й поль¬ 
ська народна лірична або лірико- 
епічна пісня журливого характеру. 
Оповідальністю викладу, імпрові¬ 
заційністю, ладовою будовою на¬ 
ближається до думи («Тяжко-важ¬ 
ко в світі жити» на слова Шевчен¬ 
ка, «Спів Ревухи» Відорта). Термін 
«думка» виник у Польщі в 18 ст., на 
Україні вживається з 19 ст. Трап¬ 
ляється і як підзаголовок деяких 
укр. пісень-романсів 19 ст. («Див¬ 
люсь я на небо»). 2) Назва окремих 
розділів (частин) лірико-оповідаль- 
ного музично-сценічного або інст¬ 
рументального твору, пройнятих 

журливо-мрійливими настроями 
(Д. Йонтека з опери «Галька» 
Монюшка, Д. Парасі з опери «Со- 
рочинський ярмарок» Мусоргсько- 
го, Д. і коломийка з балету «Сой- 
чине крило» А. Кос-Анатольського, 
2-а фп. рапсодія Лисенка). 3) Наз¬ 
ва деяких самостійних вокальних 
або інструментальних творів такого 
самого характеру («Думки» для 
фп. Чайковського, Заремби, За- 
вадського, для голосу в супроводі 
фортепіано Коціпінського, для 
тріо Дворжака). 
«ДУМКА», Державна заслужена 
академічна хорова капела УРСР— 
створена 1920 в Києві як Державна 
українська мандрівна капела (ско* 
роч. «Думка»). З 1930 — засл. ко¬ 
лектив республіки. «Д.» заклала 
основи профес. хорового виконав¬ 
ства на Україні, створила зразок 
акапельного співу в республіці. 
Постійним супутником її творчості 
є укр. нар. підні. Капела — один 
з кращих інтерпретаторів нар. пі¬ 
сень в обробці М. Леонтовича. «Д.» 
стала лабораторією хорового мист. 
для укр. рад. композиторів, пер¬ 
шим виконавцем хорових мініатюр, 
вокально-симф. творів Л. Ревуць- 
кого, Б. Лятошинського, С. Людке- 
вича, М. Вериківського, П. Козиць- 
кого, А. Штогаренка, К. Данькеви- 
ча, Г. Жуковського, Г. Майборо- 
ди та ін. В її репертуарі також 
твори укр. та рос. класики (зокре¬ 
ма, М. Ділецького, Д. Бортнян¬ 
ського, М. Березовського, А. Веде- 
ля, М. В. Лисенка, К. Стеценка, Я. 
Степового, С. Танєєва, П. Чай¬ 
ковського), композиторів братніх 
республік, пісні народів СРСР і 
країн соціалістичної співдружнос¬ 
ті. «Д.» виконує твори композито¬ 
рів італ. Відродження, франко- 
фламандських і нім. поліфоністів, 
вокально-симфонічну й кантатно- 
ораторіальну музику Й.-С. Баха, 
Г.-Ф. Генделя, Й. Гайдна, В.-А. 
Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шубер- 
та, Дж. Верді та ін. Капела веде 
широку концертну діяльність. У 
1926 виступ «Д.» вперше транслю¬ 
вався по радіо. В 1929 під час гаст¬ 
ролей у Франції концертами капе¬ 
ли диригували Е. Ансерме й О. Гла- 
зунов. «Д.» була учасником Декад 
і Днів укр. мистецтва і л-ри в 
Москві. Протягом багатьох років 
її очолювали Н. Городовенко, О. 
Сорока, П. Муравський, з 1969 
— худож. керівник М. Кречко. 
Нагороджена орденом Трудового 
Червоного Прапора (1972). 

М. М. Кречко. 

ДУМНИЙ ПОТІК —річка у 
Львів, обл. УРСР, ліва притока 
Полтви (бас. Бугу). Довж. 52 км, 
площа бас. 287 км2. Частково вико¬ 
ристовують для зрошування. 

ДУМПЕР (від англ. битр — зва¬ 
лювати) — самоскидна машина, 
якою перевозять на невелику від¬ 
даль (до 2 км) сипкі матеріали. 
Д. (мал.) відзначається більшою 
продуктивністю, ніж самоскид, 
внаслідок кращої маневреності, 
швидкості розвантажування й мож¬ 
ливості діяти «човником» (без роз¬ 
вороту), розвиваючи однакову 
швидкість в обох напрямах. Д. 
обладнують поворотним сидінням 
водія й дубльованими пристроями 
керування. 
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ДУМПКАР (англ. сіишр-саг, від 
гіитр — звалювати, викидати і саг 
— візок) — вантажний залізнич¬ 
ний піввагон, що його кузов при 
розвантажуванні нахиляється в 
той або інший бік пневматичним 
пристроєм. За допомогою Д. 
(мал.) переміщують в основному 
руду чи будівельні сипкі мате¬ 
ріали по території великих під¬ 
приємств. Вантажопідйомність Д. 
22—180 т. 

Думпкар. 

думська тактика біль- 
шовикГв — сукупність ПОЛІТ, 

заходів, політ, лінія партії, що ви¬ 
значала її ставлення до Держав¬ 
ної думи, принципи й практичну 
діяльність у ній депутаті в-б і льшо- 
виків. Д. т. б. формувалась на ос¬ 
нові програмних цілей, заг. стра¬ 
тегічних завдань і конкретних об¬ 
ставин революц. боротьби. На 
відміну від с.-д. партій 2-го Ін¬ 
тернаціоналу, рос. меншовиків та 
есерів, які перебільшували значен¬ 
ня парламентської діяльності, 
більшовики розглядали її як до¬ 
поміжну легальну форму революц. 
боротьби. Протягом 1905—14 чітко 
визначилися осн. риси Д. т. б. 
У виробленні їх вирішальну роль 
відіграли праці В. І. Леніна («Бой¬ 
кот булигінської Думи і повстан¬ 
ня», «Державна дума і соціал-де- 
мократична тактика») й матеріали 
IV і V з’їздів, І—VI конференцій 
РСДРП і Краківської та Поронін- 
ської нарад ЦК РСДРП з парт, 
працівниками. Незалежно від кон¬ 
кретного ставлення до Думи (бой¬ 
кот чи участь) більшовики пра¬ 
гнули використати виборчу кам¬ 
панію в агіт.-пропагандист. цілях, 
в інтересах розвитку революції. 
Взявши участь у Думі, вони утво¬ 
рили в ній згуртовану парт, фрак¬ 
цію, перед якою ставили завдання: 
керуючись програмою й тактикою 
партії, подавати їй допомогу в ре¬ 
волюц. роботі, а користуючись 
легальним становищем депутатів 
Думи, сприяти партії в її нелегаль¬ 
ній діяльності; використовувати 
Думу як легальну трибуну для 
викриття реакц. політики цар¬ 
ського уряду, бурж.-поміщицьких 
партій; всіляко сприяти зміцненню 
зв’язків партії з масами, союзу 
робітн. класу і селянства, підго¬ 
товці мас до революції; виступати 
в Думі з самостійною платформою, 
в разі потреби блокуватися з окре¬ 
мих питань лише з трудовиками, 
есерами тощо, критикуючи їхню 
політ, обмеженість і непослідов¬ 
ність. 
Вперше питання про вироблення 
Д. т. б. постало влітку 1905. 
Оскільки скликанням Булигінської 
думи царизм прагнув відвернути 
маси від революції, більшовики 
оголосили активний бойкот Дер¬ 
жавної думи. Ця тактика успішно 
здійснилася в ході Жовтневого 
всеросійського політичного страй¬ 
ку 1905. В маніфесті 17.X цар зму¬ 

шений був пообіцяти скликання 
законодавчої Думи. Виборча кам¬ 
панія в І Держ. думу почалася 
в грудні 1905, в обстановці заг. 
політ, страйку і збройного повстан¬ 
ня. Більшовики знову закликали 
маси до бойкоту Думи. Але з пораз¬ 
кою повстання, початком спаду ре¬ 
волюції зірвати І Думу не вдалося. 
Надалі більшовики змінили такти¬ 
ку. Вони, виступаючи в робітн. 
курії самостійно, а в сел. і місь¬ 
кій (згодом — 2-й міській) куріях 
блокуючись у ряді випадків з ре¬ 
волюц.-демократичними партіями 
й групами, брали участь у виборах 
до 2, 3 й 4-у Держ. дум, у фор¬ 
муванні соціал-демократичних 
фракцій в Державних думах, в 
листопаді 1913 створили окрему 
більшовицьку фракцію 4-ї Дер¬ 
жавної думи. Депутати-більшови- 
ки активно використовували дум¬ 
ську трибуну, відстоюючи інтереси 
трудящих, поєднували легальну 
роботу з нелегальною, працювали 
в газ. «Правда», відвідували й 
інструктували парт, орг-ції, висту¬ 
пали перед робітниками (зокрема, 
1913 Г. І. Петровський — у Кате¬ 
ринославі, Миколаєві, Києві; 
М. К. Муранов — у Харкові). 
Уроки Д. т. б. узагальнено в ле¬ 
нінських працях «Що довів суд 
над РСДР фракцією?» і «Дитя¬ 
ча хвороба ,,лівизни“ в комунізмі». 
Літ.: Ленін В. І. Повне зібрання тво¬ 
рів: т. 11. Бойкот булигінської Думи і 
повстання: т. 12. Державна дума і со- 
ціал-демократична тактика; т. 15. Ви¬ 
бори до Думи і тактика російської соці¬ 
ал-демократії; т. 21. Виборча кампанія 
до IV Державної думи.— Принципові 
питання виборчої кампанії.— Вибор¬ 
ча платформа РСДРП; т. 26. Що довів 
суд над РСДР фракцією?; т. 41. 
Дитяча хвороба «лівизни» в комуніз¬ 
мі; КПРС в резолюціях і рішеннях 
з’їздів, конференцій і пленумів ЦК, 
т. 1. К., 1978; Історія Комуністичної 
партії Радянського Союзу, т. 2. К., 
1967; Нариси історії Комуністичної 
партії України. К., 1977; Зайчиков 
Г. И. Думская тактика большевиков 
(1905—1917 гг.). М., 1975; Павлов М. 
Думская тактика большевиков в рево- 
люцию 1905—1907 гг. Л., 1947. 

П. Л. Варгатюк. 

ДУНАЄВЕЦЬКИЙ РАЙбН-у пд. 
частині Хмельн. обл. УРСР. Утво¬ 
рений 1923. Пл. 1,2 тис. км2. Нас. 
88,4 тис. чол. (1978). В районі — 
85 населених пунктів, підпорядко¬ 
ваних міській, 2 селищним і 31 
сільс. Радам нар. депутатів. 
Центр —м. Дунаївці. 
Район лежить у межах Поділь¬ 
ської височини. Корисні копалини: 
вапняки, пісковики, крейда, глина, 
пісок. Річки: Смотрич, Мукіиа, 
Тернава, Студениця (бас. Дніст¬ 
ра). Грунти в основному світло-сірі, 
сірі опідзолені й чорноземні. Роз¬ 
ташований у лісостеповій зоні. 
Ліси (граб, дуб, береза, ясен, клен) 
займають 12% площі району. Най¬ 
більші підприємства: дунаєвецькі 
суконна ф-ка, арматурний, ремонт- 
но-мех., маслоробний і хлібний 
з-ди. Комбінат побутового обслу¬ 
говування (Дунаївці) й 11 будинків 
побуту. Спеціалізація с. г.— земле¬ 
робство зерново-буряківничого й 
тваринництво м’ясо-мол. напрямів. 
Площа с.-г. угідь 1978 становила 
80,7 тис. га, в т. ч. орні землі — 
75,0 тис. га. Гол. культури: озима 
пшениця, цукр. буряки, горох, 
кукурудза, картопля й кормові. 

В Д. р.— ЗО колгоспів, спецгосп 
«Україна» (виробництво яловичи¬ 
ни), міжколг. об’єднання по ви¬ 
робництву свинини, птахофабрика, 
райсільгосптехніка з виробничим 
відділенням. Залізнич. ст. — Дуна¬ 
ївці. Автошляхів — 613 км, у т. ч. 
з твердим покриттям — 290 км. 
У районі — 71 заг.-освітня, музична 
і спортивна школи, профес.-тех. 
уч-ще (с. Балин), 71 лік. заклад, у 
т. ч. 9 лікарень; 3 санаторії. ЗО 
будинків культури, 47 клубів, 
кінотеатр, 68 кіноустановок, 75 
б-к. У с. Лисець Д. р.— музей істо¬ 
рії села; у цьому ж селі народився 
держ. і парт, діяч В. П. Затон- 
ський. У с. Воробіївці народився 
акад. АН УРСР М. М. Паламар¬ 
чук, у смт Смотричі — укр. пись¬ 
менник М.Г. Смотрицький та укр. 
письменник і педагог Г. Д. Смот¬ 
рицький, в с. Залісцях — учасник 
Великої Жовтн. соціалістич. рево¬ 
люції М. П. Тарногродський, 
в с. Миньківцях — акад. АН 
УРСР Ф. Г. Яновський. У Д. р. ви¬ 
дається газ. «Ленінським шляхом» 
(з 1930). В. К. Колендзян. 
ДУНАЙСЬКИЙ Зіновій Осипо¬ 
вич [н. 17 (ЗО).XII 1908, м. Лохви- 
ця, тепер Полтав. обл.] — рад. 
композитор, засл. діяч мист. УРСР 
(з 1954). Член КПРС з 1953. Брат 
І. О. Дунаєвського. В 1929 закін¬ 
чив Харків, муз.-драм, інститут. 
У 1937—39—худож. керівник шах¬ 
тарського ансамблю пісні й танцю 
в Донбасі, 1940—44 — військ, ан¬ 
самблів. У 1958—64 був худож. 
керівником ансамблю пісні й тан¬ 
цю «Моряна» в Астрахані, 1964— 
69 — ансамблю «Донбас*. Автор 
пісень («Шахтарський вальс»), 
симф. творів, п’єс для естрадного 
оркестру, музики до вистав і кі¬ 
нофільмів та ін. 
ДУНАЙСЬКИЙ Ісак Осипович 
[18 (ЗО).І 1900, м. Лохвиця, тепер 
Полтав. обл.— 25.VII 1955, Моск¬ 
ва] — рад. композитор, нар. арт. 
РРФСР (з 1950). У 1919 закінчив 
Харків, консерваторію. Як компо¬ 
зитор, диригент і зав. муз. части¬ 
ною працював у Харків, рос. драм, 
театрі, писав музику для Терев- 
сату (Театру революц. сатири). 
З 1924 — зав. муз. частиною моск. 
Театру сатири, 1929—34 — компо¬ 
зитор і диригент Ленінгр. мюзик- 
холу. З 1943 жив у Москві. Д.— 

ДУНАЄВСЬКИЙ 

І. О. Дунаєвський. 
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один з основоположників рад. 
оперети, муз. кінокомедії, масової 
пісні. Твори: 12 оперет, серед яких 
«Женихи» (1927), «Золота долина» 
(1937), «Вільний вітер» (1947), 
«Син клоуна» (1950), «Біла акація» 
(1955) та ін.; музика до 28 кіно¬ 
фільмів, у т. ч. «Веселі хлоп’ята» 
(1934), «Три товариші» (1935), 
«Воротар», «Цирк», «Діти капіта¬ 
на Гранта» (всі — 1936), «Волга- 
Волга» (1938), «Світла путь» 
(1940), «Весна» (1947), «Кубанські 
козаки» (1950); понад 100 пісень 
(«Пісня про Батьківщину» з філь¬ 
му «Цирк», «Пісня про Каховку», 
«Марш ентузіастів» та ін.); музи¬ 
ка до ЗО драм, вистав; 4 балети, 
твори для естрадного оркестру 
та ін. Нагороджений орденами Тру¬ 
дового Червоного Прапора, Черво¬ 
ної Зірки, «Знак Пошани». Держ. 
премія СРСР, 1941, 1951. 
Літ.: Чернов А. А. Исаак Осипович 
Дунаевский. М., 1961. 
ДУНАТВЦІ — місто Хмельницької 
обл. УРСР, райцентр, на р. Тер- 
наві (притока Дністра), за 22 км 
від залізнич. ст. Дунаївці. Впер¬ 
ше згадується 1403 як Дунай- 
город на території, що її загарбала 
феод. Литва. В 30-х рр. 15 ст. 
його захопила шляхет. Польща. 
В 1592 Д. надане магдебурзьке 
право. Після 2-го поділу Польщі 
(1793) Д. в складі Поділля воз¬ 
з’єднано з Росією. З 18 ст. відомі 
під сучас. назвою. В 1896 відбувся 
страйк робітників суконних фаб¬ 
рик. У 1905 в Д. виникла група 
РСДРП. Рад. владу встановлено в 
листопаді 1917. Під час Великої 
Вітчизн. війни в період тимчасо¬ 
вої ні м.-фашист. окупації Д. 
(11.УІІ 1941—31.111 1944) в райо¬ 
ні селища діяв партизан, загін. 
3 1958 Д.— місто. В Д.— суконна 
ф-ка, ремонтно-мех., арматурний, 
маслоробний і хлібний з-ди, харч, 
комбінат, райсільгосптехніка, ком¬ 
бінат побутового обслуговування. 
4 заг.-освітні, музична і спортивна 
школи, 3 лік. заклади, в т. ч. лі¬ 

Дунай. ГЕС у районі Залізних Воріт. 

Дунай біля Будапешта 

карня. Будинок культури, 3 клу¬ 
би, кінотеатр, 10 б-к. У Д. наро¬ 
дився укр. композитор В. І. За- 
ремба. 
ДУНАТВЦІ — селище міського 
типу Дунаєвецького р-ну Хмельн. 
обл. УРСР. Залізнична станція. 
2,4 тис. ж. (1978). Плодоконсерв¬ 
ний з-д, комбінат хлібопродуктів, 
лісоділянка Кам’янець-Поділь- 
ського лісгоспзагу. Середня школа, 
лікарня,^ 2 б-ки. Засн. 1914. 
ДУНАЙ (грец. Чотрод — Істр, 
лат. ОапиЬіиз — Данубій) — рі¬ 
ка в Європі, друга за довжиною 
після Волги. Довж. 2850 км, площа 
бас. 817 тис. км2. Бере початок 
на сх. схилах Шварцвальду злит¬ 
тям двох витоків — Бреге і Брі- 
гах, впадає в Чорне м., утворюючи 
велику дельту. Тече територією 
ФРН, Австрії, Угорщини та по 
її кордону з Чехословаччиною, те¬ 
риторією Югославії, Румунії та по 
її кордону з Югославією, Болга¬ 
рією й СРСР. Верхній Д. (від ви¬ 
току до Братіслави) тече вузькою 
глибокою долиною з крутими схи¬ 
лами; ширина річища збільшу¬ 
ється від 20 до 350 м. У серед, те¬ 
чії (від Братіслави до Оршова) Д. 
виходить на Середньодунайську 
рівнину, долина розширюється, рі¬ 
чище досягає 1 км, звужуючись у 
місцях перетину окремих гірських 
хребтів і пасом (Угорські Воро¬ 
та, Залізні Ворота, Казане та ін.) 
до 150 м і менше. Нижній Д. (від 
Оршова до гирла) — рівнинний, 
тече Нижньодунайською низови¬ 
ною, ширина річища місцями ста¬ 
новить 1—2 км. На цій дільниці 
ріка ділиться на численні протоки 
й рукави. Гол. рукави (гирла) дель¬ 
ти — Кілійський, Сулінський і Ге¬ 
оргіївський. Дунай приймає понад 
300 приток, у т. ч. 34 — судно¬ 
плавні. Найбільші з них: праві — 
Інн, Драва, Сава, Морава; ліві — 
Морава, Тиса, Олт, Сірет, Прут. 
Живлення мішане. Д. має складний 
режим; добре виявлені три його 
фази — весняна повінь, літньо- 
осінні поводі й осінньо-зимова 
межень. Річковий стік у гирлі ста¬ 
новить 201 км3 за рік при середньо¬ 
річних витратах води 6460 м3/с. 
У нижн. течії Д. замерзає на 1,5— 
2 місяці, інколи не замерзає зов¬ 
сім. 
Д. має велике госп. значення. Це — 
важлива європ. судноплавна ма¬ 
гістраль. Довж. судноплавних шля¬ 
хів у бас. Д.— понад 5000 км, з 
них більше як 2500 км припадає 
на Д. За обсягом вантажообороту 
перше місце серед придунайських 
країн посідає СРСР. Здійснюються 
значні пасажирські перевезення, 
зокрема туристські. Гол. порти: 
Лінц, Відень, Братіслава, Буда¬ 
пешт, Белград, Русе, в межах 
СРСР — Рені, Ізмаїл, Вилкове. 
Розроблено проект комплексного 
використання гідроенерг. ресур¬ 
сів Д. придунайськими соціаліс¬ 
тичними країнами. Всього на Д. 
введено в дію 7 гідровузлів (1979), 
у т. ч. найбільший — в районі За¬ 
лізних Воріт, споруджуваний Ру¬ 
мунією і Югославією при тех. до¬ 
помозі СРСР. Будується (1979) 
болгаро-рум. гідроенерг. комплекс 
Нікопол — Турну-Мегуреле. Воду 
ріки використовують для водопо¬ 
стачання й зрошування. Для во¬ 

допостачання Пд. України й 
Молд. РСР передбачено збудувати 
канал Дунай — Дніпро. Рибаль¬ 
ство має найбільше значення в по¬ 
низзі Д. На значних ділянках 
проведено роботи по випрямленню 
річища, обвалуванню берегів для 
захисту їх від руйнування тощо. 
Міжнародно-правовий ста¬ 
тус. Користування Д. за міжнар. 
правом регулюється спец, міжнар. 
угодами, учасниками яких є лише 
придунайські д-ви. Найважливі¬ 
шим правовим актом, що регулює 
судноплавство на Д., є Конвенція 
1948 про режим судноплавства на 
Дунаї (підписана 18. VIII 1948, 
вступила в силу 11.V 1949). Кон¬ 
венція визначила свободу міжнар. 
навігації на Д. Режим конвенції 
поширюється на судноплавну час¬ 
тину Д. від м. Ульма (ФРН) до 
Чорного моря через Сулінське 
гирло. Управління й контроль за 
судноплавством належать безпо¬ 
середньо придунайським країнам, 
наділеним у зв’язку з цим певними 
правами й обов’язками. Для конт¬ 
ролю за виконанням конвенції 
створено Дунайську комісію. Де¬ 
які несудноплавні види викори¬ 
стання Д. регулюються в основно¬ 
му двосторонніми угодами прикор¬ 
донних придунайських д-в. Так, 
29.1 1958 підписано угоду між 
СРСР, Болгарією, Румунією і 
Югославією про рибальство в Д., 
до якої 1963 приєдналася Угор¬ 
щина. 
Літ.: Вагин Н. Ф., Карминский М. С. 
Река Дунай. Л., 1960; Дунай и дунайс- 
кое судоходство. М., 1962; Сергеева 
Н. А., Насековский Р. Л. Дунай — 
река дружби. Одесса, 1975. 

О. О. Русинов (геогр. нарис), 
О. Ф. Висоцький (міжнар. статус). 
ДУНАЙСЬКА військова 
ФЛОТИЛІЯ — з’єднання річко¬ 
вих військових кораблів, що дія¬ 
ло на Дунаї. Вперше її створено 
1771 під час рос.-тур. війни 1768— 
74. Брала участь у рос.-тур. вій¬ 
нах 18—19 ст., зокрема у штурмі 
фортець Очаків та Ізмаїл. У 1879 
була розформована. Під час 1-ї 
світової війни загін кораблів на 
Дунаї брав участь у бойових опе¬ 
раціях на Рум. фронті. В 1917 
команди кораблів билися за вла¬ 
ду Рад. Радянську Д. в. ф. створе¬ 
но 1940 на базі частини кораблів 
Дніпровської військової флотилії. 
На поч. Великої Вітчизн. вій¬ 
ни 1941—45 Д. в. ф. (команд.— 
контр-адмірал М. О. Абрамов) 
брала участь в оборонних боях 
на Дунаї, в Дніпровському лима¬ 
ні, в обороні Тендри. В листо¬ 
паді 1941 Д. в. ф. розформовано. 
В квітні 1944, з виходом рад. 
військ у басейни Дністра й Дунаю, 
її було знову створено (на базі 
Азовської військової флотилії). 
В 1944—45 Д. в. ф. брала участь 
у Яссько-Кишинівській, Белград¬ 
ській, Будапештській і Віденській 
операціях, у визволенні Чехо- 
словаччини, пройшовши Дунаєм 
від Чорного м. до Відня. Д. в. ф. 
командували контр-адмірал С. Г. 
Гориіков, Г. М. Холостяков (з кін. 
1944). За бойові подвиги в роки 
Великої Вітчизн. війни Д. в. ф. 
нагороджено орденами Червоного 
Прапора, Нахімова 1-го ступеня й 
Кутузова 2-го ступеня. Після війни 
Д.в.ф.розформовано. В. С. Шломін 
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ДУНАЙСЬКА КОМГСІЯ — між- 
державна організація придунай- 
ських країн по нагляду за виконан¬ 
ням Конвенції 1948 про режим суд¬ 
ноплавства на р. Дунаї відповідно 
до інтересів і суверенних прав цих 
країн, для зміцнення екон. і куль¬ 
тур. зв’язків між ними та з ін. 
країнами. Конвенцію підписано на 
Белград, конференції 1948, в якій 
брали участь Болгарія, Румунія, 
СРСР, Угорщина, УРСР, Чехосло- 
ваччина, Югославія, а також Авст¬ 
рія (з дорадчим голосом; ув йшла 
до Д.к. 1958). Д. к. створено 1949 
в складі представників держав — 
учасниць конвенції. В роботі Д. к. 
беруть участь експерти ФРН. 
Керують комісією голова, його 
заступник і секретар, що їх оби¬ 
рають на 3 роки з складу учасників 
конвенції. Місцеперебування ко¬ 
місії — Будапешт. Сесії Д. к. 
скликаються раз на рік. До ком¬ 
петенції Д. к. входять контроль 
за виконанням конвенції, встанов¬ 
лення єдиної системи навігації, 
уніфікація правил річкового і сан. 
нагляду, складання заг. плану осн. 
робіт в інтересах судноплавства 
на базі пропозицій придунайських 
д-в тощо. Д. к. працює в контакті 
з різними міжнар. орг-ціями, у 
т. ч. з Європ. екон. комісією; в 
1975 підписано угоду з Радою 
Економічної Взаємодопомоги. 

О. Ф. Висоцький. 
ДУНАЙСЬКЕ козацьке вїй- 
СЬКО — військ, підрозділи, сфор¬ 
мовані в грудні 1806 з козаків За¬ 
дунайської Січі, які повернулися 
на батьківщину, та укр. і рос. се- 
лян-утікачів. Див. Новоросійське 
козацьке військо. 
ДУНАЙСЬКІ князГвства — 
спільна назва князівств Молдови 
й Валахії (Мунтенія і Олтенія), що 
виникли в 14 ст. В 1859 вони об’єд¬ 
налися. Нова д-ва дістала назву 
Румунія (з 1861). 
«дунайтрАнс» — рад.-болгар¬ 
ська транспортна організація для 
перевезення експортно-імпортних 
вантажів між СРСР і НРБ. Засн. 
1977 для поліпшення використання 
виробничих потужностей флоту й 
портів цих країн на Дунаї. Підви¬ 
щенню ефективності перевезень 
Рад. Дунайського і Болгарського 
річкового пароплавств сприяло 
впровадження «Д.» єдиного графі¬ 
ка руху суден, оптимальне заван¬ 
таження буксирного флоту мішани¬ 
ми вантажами тощо. Місцеперебу¬ 
вання дирекції «Д.»—м. Русе 
(Болгарія), представництва — м. 
Ізмаїл (СРСР). В. І. Дудчак. 
ДУНАУИВАРОШ — місто в Угор¬ 
щині. Порт на Дунаї, залізнична 
станція. 54,7 тис. ж. (1976). Пром. 
центр, виріс у зв’язку з будівни¬ 
цтвом (з 1950) Дунайського мета¬ 
лург. комбінату, спорудженого при 
тех. сприянні СРСР. Підприємства 
текст., швейної, целюлозної, харч, 
галузей. Театр. 
дунгАни китайські — найчис- 
ленніша група китайської народ¬ 
ності хуеи. Живуть у Нінся- 
Хуейському й Сіньцзян-Уйгур- 
ському авт. р-нах і провінції Гань- 
су (КНР). Говорять пн. діалектом 
кит. мови, з великими запозичен¬ 
нями з араб, і перс. мов. Віруючі 
Д.— мусульмани. Осн. заняття — 
землеробство і скотарство. Займа¬ 

ються й ремеслами, торгівлею 
тощо. 
дунгАни середньоазіатські — 
народ, який живе в Кирг. РСР 
(поблизу міст Пржевальська й 
Оша) і ЇСаз. РСР (на Сх. від Джам- 
була). Заг. чисельність — 39 тис. 
чол. (1970, перепис). Мова серед- 
ньоазіат. Д. склалася на основі 
шеньсійського й ганьсуйського го¬ 
ворів пн. діалекту кит. мови з 
дуже великими запозиченнями з 
рос., араб., перс, і тюркських мов. 
Д., як правило, двомовні: крім 
рідної мови, знають кирг., казах¬ 
ську або російську. Віруючі Д.— 
мусульмани. Середньоазіат. Д. по¬ 
ходять з кит. пров. Шеньсі, Гань- 
су й Сіньцзян, звідки вони втекли 
після поразки Дунганського по¬ 
встання 1862—77. Заняття — зем¬ 
леробство (вирощують рис, овочі, 
а також опійний мак для фарма¬ 
цевтичної пром-сті); частина пра¬ 
цює в промисловості. 
ДУНДЕР (Бшісіег) Вацлав (рр. н. 
і см. невід.) — чеський літератор 
і публіцист. У 50-х рр. 19 ст. жив 
у Галичині, вивчав укр. фоль¬ 
клор. Йому належать перші пере¬ 
клади укр. казок чес. мовою. Пе¬ 
реклав чимало й укр. нар. пісень. 
Був знайомий з працями М. До- 
бролюбова, Г. Баттальї, Л. Со- 
вінського про Т. Шевченка. На 
основі цих праць написав статті 
«Русинська література» (1860) і 
«Тарас Шевченко» (1872), високо 
оцінював творчість укр. поета. 
ДУНДИЧ Олеко (справж. ім’я — 
Тома; 12.VIII 1897, с. Грабоваць, 
Далмація, тепер Югославія — 
8.VII 1920, поблизу Ровно) — ге¬ 
рой громадянської війни в Росії. 
За національністю хорват. Н. в 
сім’ї буд. майстра. У 1914 в австро- 
угор. армії закінчив школу пра¬ 
порщиків. У 1916 під Луцьком узя¬ 
тий у полон рос. військами. Всту¬ 
пив у Сербський добровольчий кор¬ 
пус у Росії. З жовтня 1917 — в ін- 
тернац. загоні Червоної гвардії, 
брав участь у боях проти інтервен¬ 
тів і білогвардійців у районі Оде¬ 
си, Донбасу. З березня 1918 в ра¬ 
йоні Бахмута (тепер Артемівськ) 
очолив партизанський загін, який 
влився до 5-ї армії. Учасник обо¬ 
рони Царицина (тепер м. Волго¬ 
град). З вересня 1918 — командир 
інтернац. батальйону, згодом — ко¬ 
мандир ескадрону. З січня 1919 — 
в Окремій Донській кав. д-зії, 
пізніше — в кінному корпусі й 
1-й Кінній армії. Був пом. коман¬ 
дира полку, командував кав. ди¬ 
візіоном, перебував для особливих 
доручень при командармі С. М. 
Будьонному. Брав участь у бага¬ 
тьох боях на Пд., Кавказ, і Пд.-Зх. 
фронтах. Відомий легендарною хо¬ 
робрістю. Загинув у бою. Нагоро¬ 
джений орденом Червоного Прапо¬ 
ра. На могилі Д. в Ровно встанов¬ 
лено обеліск. 
ДУ НІ КбВСЬКИ Й (Бітіко^зкі) 
Ксаверій (24.XI 1875, Краків — 
26.1 1964, Варшава) — польський 
скульптор і живописець. У 1897 
закінчив школу красних мистецтв 
у Варшаві. Під час 2-ї світової 
війни був ув’язнений в Освенцімі. 
Автор портретів (Г. Щиглінського, 
1898; Л. Сольського, 1910—12: 
циклу «Вавельські голови», 1925— 

29), пам’ятників (сілезьким по¬ 
встанцям — на горі св. Анни побли¬ 
зу Катовіце, 1949—52; монумента 
Визволення — в Ольштині, 1949— 
55), композицій («Материнство», 
1900; циклу «Вагітні жінки», 1906— 
08). Відомі живописні цикли Д.— 
«Освенцім» (1948—61), «Людина і 
простір» (1958) та ін. 
Літ.: У разова Л. Н. Ксаверий Дуни- 
ковский. М., 1965. 

дУнін-марцинкЄвич Вікен- 
тій Іванович [1807, фільварок Па- 
нюшкевичі, Бобруйського пов. 
Мінської губ.— 5 (17).XII 1884] — 
білоруський письменник. Писав 
білорус, і польс. мовами. Ранні 
п’єси не збереглися. Перший друк, 
твір — «Сільська ідилія. Опера 
в двох актах» (1846). В сентимен¬ 
тально-дидактичних поемах («Га- 
пон», 1855, та ін.) і віршованих 
оповіданнях («Купала», 1856; «Ща- 
ровські дожинки», 1857) відобра¬ 
зив життя села. В комедіях «Пін¬ 
ська шляхта», «Сватання», опуб¬ 
лікованих за Рад. влади, створив 
сатиричні образи чиновників, 
куркулів, глитаїв. Перший пере¬ 
клав білорус, мовою поему А. Міц- 
кевича «Пан Тадеуш» (1859). 
Те.: Рос. перек л.— [Вірші]. В 
кн.: Белорусские позтьі. М.—Л., 
1963. 
ДУНГт (від назви г. Дун у Новій 
Зеландії) — магматична гірська 
порода, що складається пере¬ 
важно з олівіну (85—100%). Як 
домішки містить хроміт і магне¬ 
тит. Колір чорний, темно- й 
світло-зелений. З Д. пов’язані 
родовища платини, нікелю, ко¬ 
бальту, хрому, тальку, хризотил- 
азбесту. В СРСР Д. поширений 
в РРФСР (Урал, Прибайкалля), 
у Вірменії та ін. районах. Викори¬ 
стовують для виготовлення вогне¬ 
тривких матеріалів. 

ДУНЦЗІНЧЕН 

О. Дундич. 

дункАн (Данкан; Оипсап) Айсе- 
дора (27.V 1878, Сан-Франціско — 
14.IX 1927, Ніцца) — американ¬ 
ська танцівниця. Наслідувала 
зразки давньогрец. пластичного 
мистецтва, прагнула до органічного 
зв’язку танцю з музикою. Класич¬ 
ній школі балету протиставила 
вільний пластичний танець. Ба¬ 
летний костюм замінила тунікою, 
танцювала босоніж. Створила ряд 
танців на революц. теми («Мар¬ 
сельєза» та ін.). Багато гастролю¬ 
вала (1905, 1907—13 — в Росії). 
У 1921—24 жила в СРСР, 1922 
одружилася з поетом С. Єсеніним 
і прийняла рад. громадянство. 
У 1921 організувала в Москві сту¬ 
дію пластики (існувала до 1949). 
ДУНС скот — див. Іоанн Дуне 
Скот. 
ДУНТІНХУ — озеро в пд.-сх. час¬ 
тині Китаю, в басейні р. Янцзи. 
Площа змінюється від 4 тис. км2 
у межень до 12 тис. км2 під час по¬ 
вені р. Янцзи, з якою сполучається 
протоками. Використовують для 
зрошування. Рибальство. 
ДУНЦЗІНЧСН — місто в Пн.-Сх. 
Китаї на р. Муданьцзяні, поблизу 
якого лежать руїни давнього міста 
Хухань — Верхньої (головної) сто¬ 
лиці ранньофеод. д-ви Бохай у 
Пн.-Сх. Азії. Засн. 755, зруйнова¬ 
не кіданями 926. Розкопками 1931 
і 1933—34 відкрито залишки 6 
палаців, 6 буддійських храмів, 
будинків, стіни яких складено з 

А. Дункан. 

К. Дуніковський. 
Голова А. Міцкевича. 
Дерево. 1955. 

33 УРЕ, т. 3. 
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ДУНЬХУАН 

!• О. Дутка 

Дур-Шаррукін. 
Крилатий бик з головою 
людини з палацу Сарго- 
на II. Вапняк. 722—705 
до н. е. Лувр. Париж. 

Дупель 

Дурман звичайний: 
/ — квітучий пагін: 
2 — плід: 
3 — насінина 

гладенької й орнаментованої цегли 
(оздоблено білою й фарбованою 
штукатуркою, фресками тощо). 
Знайдено побутові предмети, за¬ 
лізні шоломи, наконечники стріл, 
скульптури будд з теракоти, по¬ 
суд та ін. 
ДУНЬХУАН — місто в Китаї, на 
крайньому Зх. провінції Ганьсу. 
За 14 км на Пд. Сх. від Д. розта¬ 
шований печерний буддійський мо¬ 
настир Цяньфодун («Печери тися¬ 
чі Будд»; збудовано 353—366). 
Збереглося бл. 480 печер (найбіль¬ 
ша Могао, 366) з скульптурою 
й розписом клейовими фарбами 
(4—14 ст.), що ілюструє буддій¬ 
ські легенди, проповіді та зображає 
пейзажі і сцени з нар. життя. В 
1899 в одній з печер було знайдено 
понад 20 тис. рукописів мовами 
Китаю, Індії, Серед, і Передньої 
Азії й бл. 150 сувоїв з творами буд¬ 
дійської іконографії (переважно 
8—10 ст.). Знайдено й ранні зразки 
кит. книгодрукування. В 1907 біль¬ 
шість цих знахідок було вивезено 
й передано Британському музею, 
частина зберігається в Пекінській 
бібліотеці. 
ДУОПбЛІЯ (від лат. сіио — два і 
грец. лшАлід — продавець) — тер¬ 
мін, що застосовується в бурж. по¬ 
літ. економії для визначення рин¬ 
кової структури, яка склалася для 
певної галузі господарства в роз¬ 
винутих капіталістичних країнах, 
коли на ринку панують лише два 
постачальники певного товару й 
між ними немає монополістичних 
угод про ціни, ринки збуту, квоти 
виробництва та ін. Див. також 
Монополія, Олігополія. 
ДУПЕЛЬ (Сареііа тесііа, синонім 
Саііпазо тесііа) — кулик родини 
сивкових. Дуже подібний до бе¬ 
каса, від якого відрізняється гол. 
чин. більшими розмірами (довж. 
до 35 см, маса 135—310 г) і плями¬ 
стим оперенням споду тіла. По¬ 
ширений у Європі й Пн. Азії, в 
СРСР— від зх. кордону до Єнісею. 
Перелітний птах. В УРСР гніз¬ 
диться на Поліссі і зрідка в Лісо¬ 
степу. Прилітає на початку квітня, 
відлітає в серпні — вересні. Сели¬ 
ться на болотах і вогких луках річ¬ 
кових долин; гнізда — в густій 
траві або на купинах. Кладка з 
4 яєць у 2-й пол. травня — на поч. 
червня; насиджує її самка протя¬ 
гом 22—24 днів. Живиться Д. пере¬ 
важно комахами. Мисливський 
птах. 
ДУПЛЕКСНИЙ ЗВ’ЯЗОК (від 
лат. сіиріех — подвійний) — спо¬ 
сіб двостороннього зв'язку, за 
яким водночас можна і передавати, 
і приймати повідомлення. На кож¬ 
ному пункті Д. з. є два апарати 
(передавальний і приймальний) 
або один апарат з електрично роз¬ 
діленими колами приймання й пе¬ 
редавання повідомлень. Див. та¬ 
кож Симплексний зв'язок. 
ДУПЛЕКС-ПРОЦЕС у мета 
л у р г і ї — виробництво сталі або 
плавлення чавуну послідовно в 
двох агрегатах. У сталеплавильно¬ 
му вироби, застосовують Д.-п.: 
мартенівська піч — дугова піч. 
конвертор — електрична піч, ін¬ 
дукційна вакуумна піч — дугова 
вакуумна піч та ін. Чавун почина¬ 
ють плавити у вагранці, а закін¬ 
чують в електр печі. Д.-п. лає 

змогу використовувати техніко- 
екон. переваги кожного з плавиль¬ 
них агрегатів, поліпшувати якість 
кінцевого продукту тощо. 
ДУПЛЕНКО Костянтин Федоро¬ 
вич [н. 4 (16).XI 1899, Катерино¬ 
слав, тепер Дніпропетровськ] — 
укр. рад. історик медицини, засл. 
діяч науки УРСР (з 1972). Член 
КПРС з 1944. Закінчив Катерино¬ 
славський ун-т (1923) і Дніпроп. 
мед. ін-т (1929). В 1949—77 пра¬ 
цював у Київ. н.-д. ін-ті клінічної 
медицини ім. акад. М. Д. Страже- 
ска. Праці з історії охорони здоро¬ 
в’я, мед. науки і мед. освіти на 
Україні, історії наукових мед. шкіл 
тощо. Д. нагороджений орденами 
Трудового Червоного Прапора, 
«Знак Пошани», медалями. 
дуплікація (лат. сіиріісаііо — 
подвоєння) — різновидність хро¬ 
мосомних перебудов, коли одна з 
ділянок хромосоми в гаплоїдному 
наборі (див. Гаплоїд) представ¬ 
лена двічі. Виникає при розриві 
й обміні ділянками хромосом і при 
нерівному кросинговері. Якщо ді¬ 
лянка переміщена в гомологічну 
(парну) хромосому, Д. наз. в н у т- 
рішньохромосомною. В 
разі локалізації дуплікованої ді¬ 
лянки в негомологічній хромосомі 
Д. наз. міжхромосомною. 
Д. може існувати й у формі окре¬ 
мого фрагмента із власною центро- 
мерою. Д. сприяють виникненню 
нових генів і тому відіграють вели¬ 
ку роль у процесах еволюції. 
ДУРАНІ — найбільша група аф¬ 
ганських племен. Осн. з них: ба- 
ракзаї, попальзаї, алькозаї, ацак- 
заї, а також нурзаї, ісхакзаї, 
алізаї та ін. Живуть у пд.-зх. час¬ 
тині Афганістану, а також у вели¬ 
ких містах по всій країні, частково 
в Пакистані. Заг. чисельність — 
бл. 1,5 млн. чол. (1975, оцінка). 
Говорять на дуранійському діа¬ 
лекті зх. пушту. За релігією — 
мусульмани-суніти. Осн. занят¬ 
тя — землеробство і скотарство, 
працюють і в промисловості. 
ДУРБАН, Порт-Наталь — місто 
на Сх. Пі в денно-Африканської 
Республіки. Порт на узбережжі 
Індійського ок., залізнична стан¬ 
ція. 495,5 тис. ж. (1970). Нафтопе¬ 
реробні з-ди, підприємства хім., 
харч., зокрема цукрової, текст., 
скляної, паперової пром-сті. Суд¬ 
норемонт. База китобійного про¬ 
мислу. В Д.— факультети ун-ту 
пров. ^Наталь. Д. засн. 1824. 
ДУРИЛІН Сергій Миколайович 
[14 (26).IX 1877, Москва — 14.ХІІ 
1954, там же] — рос. рад. літера¬ 
турознавець, мистецтвознавець, іс¬ 
торик театру і критик. У 1914 за- 

Дуньхуан. Збирання врожаю. Настін¬ 
ний живопис. 11 ст. 

кінчив Моск. археол. ін-т. Публі¬ 
куватися почав 1902. Осн. тема 
праць Д.— розвиток і утверджен¬ 
ня реалізму в рос. мистецтві. 
Досліджував рос. класичну дра¬ 
матургію, сценічну історію п’єс, 
проблеми акторської творчості. 
Значну увагу приділяв рос.-укр. те¬ 
атр. зв’язкам. Прані: «Марія Зань- 
ковецька» (1955); «Творча єдність» 
(1957); статті—«Щепкін і Украї¬ 
на», «Айра Олдрідж і Шевченко» 
та ін. Нагороджений орденом 
Трудового Червоного Прапора, ме¬ 
далями. Р. Я. Пилипчук. 

ДУРМАН (Оаіига) — рід рослин 
родини пасльонових. Трав’янисті 
рослини, рідше кущі й дерева до 
150 см заввишки. Листки виїм¬ 
часто-зубчасті. Квітки з трубчас¬ 
тою п’ятигранною чашечкою і лій¬ 
коподібним віночком. Плід — ко¬ 
робочка. Бл. 25 видів, що дико 
ростуть переважно в помірній, суб¬ 
тропічній і тропічній зонах земної 
кулі. В СРСР — 2 види, з них в 
УРСР — 1: Д. з в и ч а й н и й (Б. 
5Ігашопіиш) — отруйна і лікарська 
рослина. Росте як бур’ян на пусти¬ 
щах, городах тощо. В медицині ви¬ 
користовують листя Д. як знебо¬ 
лювальний і заспокійливий засіб 
при захворюванні дихальних шля¬ 
хів. Деякі види Д. розводять на 
Україні як декоративні рослини. 
ДУРОВА Надія Андріївна [1783, 
Київ — 21.III (2.IV) 1866, Єлабуга, 
тепер Тат. АРСР] — перша в Росії 
жінка-офіцер, письменниця. Н. 
у сім’ї гусарського ротмістра. 
В 1806, переодягтись у чоловіче 
вбрання, втекла з дому і вступила 
до уланського полку. Брала участь 
у війнах Росії проти Франції 
1806—07 і 1812—14. Була орди¬ 
нарцем у М. І. Кутузова. За хо¬ 
робрість здобула кілька нагород. 
З 1816 — у відставці. Д.— автор 
кількох романів і спогадів. 
Те.: Записки кавалерист- девици. 
Казань. 1966. 

дУрови — сім'я рос. циркових 
акторів і дресирувальників тва¬ 
рин. Анатолій Леонідо¬ 
вич [26.XI (8.XII) 1864, Москва- 
8 (21 ).І 1916, Маріуполь]. Дебюту¬ 
вав 1879. Працював у цирках 
Росії та України. Як клоун-дреси¬ 
рувальник уперше виступив 1882. 
Володимир Леонідо¬ 
вич [25.VI (7.VII) 1863, Москва- 
З^ІІІ 1934, там же] — засл. 
арт. РРФСР (з 1927). Брат А. Л. 
Дурова. Дебютував 1879 3 1887 
виступав як клоун-дресируваль¬ 
ник. Засновник нової російської 
(т. з. дуровської) школи гуманного 
дресирування, побудованого на 
вивченні природних інстинктів та 
рефлексів тварин. Анатолій 
Анатолійович [26.XI (8.XII) 
1894, Воронеж — 19. XI 1928, 
Іжевськ] — клоун-сатирик, дреси¬ 
рувальник тварин і птахів. Син 
А. Л. Дурова. Володимир 
Григорович [З (16).ІУ 1909, 
Воронеж — 14.III 1972, Москва]— 
нар. арт. СРСР (з 1967). Онук 
А. Л. Дурова. Після смерті А. А. 
Дурова працював з його групою 
звірів. Нагороджений орденами 
Леніна, Трудового Червоного Пра¬ 
пора, медалями. Юрій Во¬ 
лодимирович [ЗО.XII 1909 
(12.Т 1910). Петербург — 22.11 
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1971, Брюссель, похований у 
Москві] — нар. арт. СРСР (з 
1971). Член КПРС з 1947. Онук 
В. Л. Дурова. Клоун-сатирик. 
Нагороджений орденом Трудово¬ 
го Червоного Прапора, медаля¬ 
ми. Тереза Василівна 
(н. 5.IX 1926, Воронеж) — засл. 
арт. РРФСР (з 1964). Онука А. Л. 
Дурова. Дресирувальниця. На 
арені з 1947. Справу династії 
Д. продовжують дресирувальники 
Юрій Юрійович Д. і Наталія Юрі- 
ївна Д.— діти Ю. В. Дурова. 
Те.: Дуров А. Л. В жизни и на арене. 
Воронеж, 1914; Дуров В. Л. Мои 
звери. К., 1939; Дуров В. Л. Мои 
артисти. К., 1953; Дуров Ю. Человек 
и природа. М., 1972; 
Літ.: Благов Ю. Н. Юрий Дуров. 
М., 1968; Таланов А. В. Братья Ду- 
ровьі. М., 1971. Б. Ф. Кордіані. 
ДУРРЕС — місто на Зх. Албанії, 
адм. центр району Дуррес. Гол. 
порт країни на Адріатичному м., 
залізнична станція, вузол автошля¬ 
хів. 57,3 тис. ж. (1973). Розвину¬ 
та суднобудівна й металообробна, 
харчосмакова (консервна, тютю¬ 
нова та ін.), шкіряна і гумова 
пром-сть. Значна риболовна база. 
Курорт. Центр туризму. Д. засн. 
під назвою Епідамн бл. 627 до 

ДУР-ШАРРУКЇ Н — ассірійське 
місто, збудоване царем Саргоном II 
713—707 до н. е. Тепер — го¬ 
родище Хорсабад в Іраку. Розкоп¬ 
ками в 40-х рр. 19 ст. і 30-х рр. 
20 ст. встановлено, що місто було 
прямокутне в плані, оточене сті¬ 
нами з 8 укріпленими воротами. 
Досліджено залишки царського 
палацу, приміщення (бл. 200) яко¬ 
го були оздоблені рельєфами із 
зображеннями воєнних походів 
Саргона II, придворного побуту 
та ін., храмів, палаців знаті, зи- 
курат та ін. Знайдено великі 
скульптури крилатих биків з люд¬ 
ськими головами, а також рельєф¬ 
ні зображення ассірійських епічних 
героїв Гільгамеша і Енкіду (кін. 
8 ст. до н. е.). 
ДУРДН Петрос [20. V Г(1.УІ) 1852, 
Константинополь — 21.1 (2.ІІ) 
1872, там же] — вірм. письменник. 
Автор істор. трагедій, пройнятих 
пафосом нац.-визвольної боротьби 
(ч Чорні землі », 1868; чАрташес 
Миродержець», 1869; ч Падіння ди¬ 
настії Аршакідів», 1870; чВзяття 
Ані, столиці Вірменії», 1871, та 
ін.), соціальної драми чТеатр, 
або Знедолені» (1871), патріотич¬ 
них пісень, ліричних поезій. 
дутАр (перс, дотар, від до —два 
і тар — струна) — струнний щип¬ 
ковий музичний інструмент. Має 
корпус грушовидної форми, довгу 
шийку з грифом, 2 струни настроє¬ 
ні на кварту або квінту. Пошире¬ 
ний у країнах Сходу (в СРСР — в 
Узбецькій, Таджицькій. Туркмен¬ 
ській республіках). 
ДУТКА Іван Олександрович (25.V 
1899, с. Ленківці, тепер у складі 
м. Чернівців — 28.III 1940, там 
же) — укр. актор і режисер. Ви¬ 
ступав у мандрівних трупах: Укр. 
Чернів. театр (1918), Укр. театр 
(1919—28) і чУкр. театр у Черни- 
уць» (1928—33) під керівницт¬ 
вом відповідно К. Рубчакової, К. 
Терлецького та І. Дудича. В 1933— 
39 — гол. режисер і актор драм, 
секції при т-ві < Буковинський Коб¬ 

зар». Ролі: Назар (чНазар Сто до¬ 
ля» Шевченка), Довбуш (чДовбуш» 
Федьковича), Михайло Гурман 
(чУкрадене щастя» Франка), Хле- 
стаков (чРевізор» Гоголя), лікар 
(чЛікар мимоволі» Мольєра), Йон 
(чНапасть» Караджале) та ін. 
Вистави: чТарас Бульба» Стариць- 
кого за Гоголем, чЯсні зорі» Грін- 
ченка, ч Батько» Стріндберга та 
ін. Р. Я. Пгілипчук. 

ДУТТЯ в техніці — подаван¬ 
ня повітря (кисню) вентиляторами 
в металургійні, плавильні та інші 
промислові агрегати. Розрізняють 
Д. холодне (з надходженням атм. 
повітря) і гаряче (з подаванням 
атм. повітря, попередньо нагріто¬ 
го до т-ри прибл. 1100—1300° С). 
В металургії використовують Д. 
зі збільшеним вмістом кисню, з 
постійною підвищеною вологістю, 
з підвищеним тиском. Найбільше 
витрачають повітря в доменному 
виробництві: в середньому 2 м3/хв 
на 1 м3 корисного об’єму доменної 
печі (6000—7000 м3/хв). У конвер¬ 
торному виробництві застосо¬ 
вують переважно кисневе Д., по¬ 
даючи (під тиском) у конвертор 
300—800 м3/хв газу. Д. сприяє 
інтенсифікації фіз.-хім. процесів, 
підвищенню продуктивності агре¬ 
гатів, поліпшенню якості металу 
тощо. 
дуумвГри, дуовіри (лат. сішіт- 
уігі, сіиоуігі, від сіио — два і уіг — 

муж) — дві вищі службові особи 
в римських муніципіях і колоніях. 
Обиралися щороку й мали повно¬ 
важення, аналогічні владі консу¬ 
лів у Римі. 
ДУ ФУ (712, повіт Гун, пров. 
Хенань — 770) — кит. поет-гума- 
ніст. Протестував проти жорсто¬ 
кості, тиранії й соціальної нерів¬ 
ності. В чПісні про красуню», 
чПісні про бойові колісниці» та 
ін. творах відображав страждання 
народу, викривав продажність чи¬ 
новників, розбещеність імператора, 
таврував грабіжницькі війни то¬ 
що. Творчість Д. Ф. мала великий 
вплив на дальший розвиток кит. 
поезії. 
Те.: Рос. перек л.— Стихи. М., 
1955; Стихотворения. М. —Л., 1962; 
Лирика. Л., 1967. 
Літ.: Серебряков Е. А. Ду Фу. М., 
1958. І. К. Чирко. 
ДУХ — 1) Філософське поняття, 
яке означає ідеальне, безтілесне 
начало на відміну від матеріаль¬ 
ного, тілесного начала. Питання 
про співвідношення Д. і матерії — 
основне питання філософії. Виз¬ 
нання первинності матерії, вто¬ 
ринності Д.— визначальна риса 
матеріалізму, визнання першо¬ 
основою світу Д.— визначальна 
риса ідеалізму, спіритуалізму. 
Д., що посідає головне місце 
в ідеалістичних ученнях, виступає 
як поняття (панлогізм), як суб¬ 
станція (пантеїзм), як особа (те¬ 
їзм). Діалектичний матеріалізм 
заперечує уявлення про Д. як 
про щось існуюче незалежно від 
матерії. Духовне є функцією ви- 
сокоорганізованої матерії, резуль¬ 
татом сусп.-істор. практики лю¬ 
дей. 2) У християнстві чдух свя¬ 
тий» — третя особа святої трійці. 
3) Переносно — внутрішній 
стан, моральна сила людини, ко¬ 
лективу. 

ДУХІВНЙЦТВО — служителі 
культу в різних релігіях (христи¬ 
янстві, буддизмі, ^ісламі, індуїзмі 
іудаїзмі тощо). Його виникнення 
пов’язане з появою монотеїстич¬ 
них релігій (див. Монотеїзм). 
Попередником Д. було жрецтво. 
В усіх класово антагоністичних 
сусп.-екон. формаціях Д. служило 
експлуататорським класам, нама¬ 
гаючись шляхом насаджування ре- 
ліг. світогляду відвертати трудя¬ 
щих від класової боротьби, духов¬ 
но поневолювати їх. Як правило, 
Д. базується на суворій церк. 
ієрархії, на верхньому щаблі якої 
стоїть глава церкви (в католициз¬ 
мі — папа римський, у ламаїзмі — 
далай-лама, в православ’ї — пат¬ 
ріарх та ін.). 
ДУХНбВИЧ Олександр Васильо¬ 
вич (24.IV 1803, с. Тополя на 
Пряшівщині, тепер ЧССР — ЗО.III 
1865, м. Пряшів, тепер ЧССР) — 
укр. письменник, культурний діяч 
і педагог. Закінчив Ужгородську 
гімназію (1821) і богословську се¬ 
мінарію (1827). Належав до т. з. 
будителів. Видав кілька альмана¬ 
хів і календарів, написав буквар 
чКнижица читальная для начи- 
нающих» (1847), посібник для вчи¬ 
телів ч Народная пе дагогия...» 
(1857). Автор багатьох поезій, двох 
драм чДобродетель превьішает бо- 
гатство» (1850) і чГоловний тара- 
банщик» (1863). Писав і прозу. 
Обстоював ідею єднання закарп. 
українців з усім укр. народом, 
дружби з рос. народом. Стояв на 
позиціях чмосквофільства» (див. 
«Москвофіли»). Кращими в спад¬ 
щині Д. є вірші, написані нар. 
мовою (чЯ русин...», чПеснь про¬ 
стонародна» тощо). Портрет с. 500. 
Те.: Твори, т. 1—2. Братислава — 
Пряшів, 1967—68. 
Літ.: Машталер О. В. Педагогічна і 
освітня діяльність О. В. Духновича. 
К., 1966; Микитась В. Л. Галузка 
могутнього дерева. К., 1971. 

_ „ В. Л. Микитась. 
ДУХНбВСЬКИИ Микола Івано¬ 
вич (н. 12.Х 1908, Варшава) — 
укр. рад. художник театру, засл. 
діяч мист. УРСР (з 1954). Член 
КПРС з 1948. У 1931 закінчив 
Київ, худож. ін-т. У 1929—31 і 
1934—62 працював у Київ. рос. 
драм, театрі ім. Лесі Українки. 
Оформив вистави: чЖивий труп» 
Толстого (1940), ч Мертві душі» 
за твором Гоголя (1952), чНа ди¬ 
кому березі» за Полєвим (1966), 
чУчитель танців» Лопе де Вега 
(1969), чЛюбов на світанку» Гала- 
на (1971). В 1946—71 викладав 
у Київ, ін-ті театр, мист. ім. 
І. Карпенка-Карого, 1964—77 — у 
Київ, худож. ін-ті. Професор (з 
1967). Нагороджений орденом Тру¬ 
дового Червоного Прапора, меда¬ 
лями. 
ДУХОБОРИ, духоборці — хри¬ 
стиянська секта, що виникла в 
Росії в середині 18 ст. Для Д. ха¬ 
рактерне заперечення обрядності 
православної церкви (крім обряду 
одруження), невизнання Біблії. 
За віровченням Д. бог — всюдису¬ 
щий дух, у світі вічно борються ду¬ 
ховне (послідовники Авеля) і плот¬ 
ське (послідовники Каїна) нача¬ 
ла . Д. вважали себе послідовника¬ 
ми Авеля, покликаними здійснити 
на землі братство за законом ч бо¬ 
жої правди». Соціальні утопії 

ДУХОБОРИ 

А. Л. Дуров. 

В. Л. Дуров. 

В. Г. Дуров. 

Ю. В. Дуров. 

33* 
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ДУХОВ 

О. В. Духнович. 

М. Л. Духов. 

О. І. Душечкін. 

У.-Е.-Б. Дюбуа. 

Д. в дусі християнського соціа¬ 
лізму на практиці зазнали краху. 
Класова боротьба в середовищі Д. 
призвела у 80-х рр. 19 ст. до розко¬ 
лу секти. На той час Д., які рані¬ 
ше (з 1804) оселялися на р. Молоч¬ 
ній Мелітопольського пов. Таврій¬ 
ської губ., були переселені на 
Закавказзя (з 1841). В кін. 19 ст. 
частина Д. переселилася з Росії на 
о. Кіпр, а звідти до Канади, де 
їхні громади існують і досі. 
В СРСР кількість Д. незначна. 
дУхов Микола Леонідович 
[13 (26). X 1904, с. Веприк, те¬ 
пер Гадяцького р-ну Полтавської 
обл.— 1.У 1964, Москва] — рад. 
учений у галузі механіки, конст¬ 
руктор важких танків, чл.-кор. 
АН СРСР (з 1953), генерал-лейте¬ 
нант інженерно-тех. служби (1954), 
тричі Герой Соціалістичної Праці 
(1945, 1949, 1954). Член КПРС з 
1941. В 1932 закінчив Ленінгр. 
політех. ін-т. У 1932—48 працював 
на Кіровському з-ді в Ленінграді. 
В 1948—54 — заст. наук, керівни¬ 
ка й гол. конструктор одного з 
ін-тів. З 1954 — гол. конструктор і 
наук, керівник конструкторського 
бюро оборонної пром-сті. Нагоро¬ 
джений 4 орденами Леніна, ін. ор¬ 
денами, медалями. Ленінська пре¬ 
мія, 1960. Держ. премія СРСР, 
1945, 1949, 1951, 1953, 1954. 
ДУХОВА МУЗИКА — музика 
для духових муз. інструментів; 
твори, які виконуються духовими 
оркестрами, духовими ансамбля¬ 
ми та окремими духовими інстру¬ 
ментами. Див. Військова музика. 
ДУХОВЙЙ ОРКЕСТР — оркестр 
з духових (дерев’яних і мідних або 
тільки мідних) та ударних муз. 
інструментів. У країнах Європи 
поширився в 17—19 ст. Типи: ма¬ 
лий — 20, середній — ЗО, великий 
— 42—56 і більше виконавців. До 
складу сучас. великого Д. о. вхо¬ 
дять флейти, гобої, кларнети, сак¬ 
софони, фаготи, валторни, труби, 
тромбони, корнети, альти, тенори, 
баритони, баси та ударні інстру¬ 
менти. 
ДУХОВЙЙ ОРКЕСТР ШТАБУ 
КВО, Оркестр Червонопрапорного 
Київського військового округу — 
армійський музичний колектив. 
Створений 1945 в Києві. Осн. зав¬ 
дання оркестру — культурно-ос¬ 
вітня робота і військово-патріотич¬ 
не виховання в частинах округу. 
В репертуарі оркестру — класична 
і рад. музика, зокрема твори укр. 
рад. композиторів. Оркестр — 
учасник військ, парадів, святко¬ 
вих демонстрацій та ін. культурно- 
масових заходів. З колективом 
підтримують творчі зв’язки укр. 
рад. композитори, провідні майст¬ 
ри мист України. В 1965 Д. о. ш. 
КВО присвоєно звання Заслужено¬ 
го оркестру УРСР; він — лауреат 
Всесоюз. конкурсу військ, оркест¬ 
рів Збройних Сил СРСР (1970). 

С. Н. Творун 
ДУХОВНЕ ВИРОБНЙЦТВО — 
вид трудової діяльності людей, 
сутністю якої є вироблення сус¬ 
пільної свідомості (див. Суспільне 
буття і суспільна свідомість), 
створення, розповсюджування і 
споживання духовних цінностей. 
Розвивається на основі матеріаль¬ 
ного виробництва. Д. в. має кла¬ 

совий характер і існує в певній 
сусп.-істор. формі: первіснообщин¬ 
не, рабовласницьке, феодальне, 
капіталістичне, соціалістичне. Є 
складною системою духовної ді¬ 
яльності, що включає сферу твор¬ 
чості (наука, мистецтво та ін.) 
і сферу розподілу та освоєння ду¬ 
ховних цінностей. У соціалістич¬ 
ному суспільстві Д. в. реалізує 
фундаментальну потребу кому¬ 
ністичного будівництва — потре¬ 
бу у всебічно, гармонійно розви¬ 
неній людині. Воно використовує 
різні форми залучення трудящих 
мас до духовної культури через 
систему культурно-масових та ос¬ 
вітніх установ, засобів масової 
інформації і пропаганди з метою 
ідейно-політ., морального і есте¬ 
тичного виховання їх, підготовки 
підростаючого покоління до сус¬ 
пільно корисної діяльності в галу¬ 
зі матеріального і духовного ви¬ 
робництва. Особливість соціаліс¬ 
тичного Д. в. полягає в тому, що 
воно є не тільки виробництвом 
сусп. свідомості, а й необхідною 
складовою частиною формування 
самих «свідомих індивідів», які 
реально володіють усім духовним 
багатством суспільства. В ході 
соціалістичного Д. в. створюється 
не тільки відповідна сукупність 
ідей і цінностей, а й новий тип 
зв’язку між людиною і духовною 
культурою, нова система відносин, 
яка дає змогу залучати все більшу 
масу населення в процес вироб¬ 
ництва і освоєння духовного ба¬ 
гатства. 
Д. в. в соціалістичному суспільстві 
не є монополією і привілеєм ок¬ 
ремих класів і верств населення, 
воно стає все необхіднішою фор¬ 
мою прояву творчої активності 
нар. мас. Тим самим створюєть¬ 
ся база для подолання відміннос¬ 
тей між культур, рівнями людей 
в сфері їхнього духовного життя. 
Літ.: Матеріали XXV з’їзду КПРС. 
К., 1977; Брежнєв Л. І. Актуальні пи¬ 
тання ідеологічної роботи КПРС, т. 
1—2. К., 1978; Журавлев В. В. Проб¬ 
леми духовной жизни обшества. Рос- 
тов-на-Дону, 1972. 

М. І. Михальченко. 
ДУХОВНІ ВГРШІ — один з видів 
релігійної поезії. Виник у серед. 
16 ст. Авторами Д. в. були церк. 
діячі, викладачі та учні духовних 
шкіл, мандрівні дяки. Д. в. 
писали П. Беринда, К. Сакович, 
І. Волкович, Д. Туптало та ін., 
переповідаючи у формі вірша зміст 
Біблії, апокрифів, житія святих. 
В укр. л-рі 16—18 ст. використо¬ 
вувалися в шкільних драмах, їх 
співали лірники, рідше — кобзарі. 
В 1790—91 вийшла збірка Д. в. 
<Богогласник>. 
ДУХбВНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛА¬ 
ДИ — заклади для підготовки слу¬ 
жителів культу різних віроспові¬ 
дань. Перебувають у віданні духів¬ 
ництва. Перші школи, в яких го¬ 
тували служителів православної 
церкви та письменних людей, на 
тер. тепер. України виникли за 
часів Київської Русі (наприкінці 
10 ст.). З 1721, коли було видано 
Духовний регламент, у Росії по¬ 
чали відкривати Д. н. з. як профе¬ 
сійні. На Україні їх було заснова¬ 
но в 2-й пол. 18 — на поч. 19 ст. 
У 19 ст. в Росії склалася така си¬ 
стема православних Д. н. з.: духов¬ 

ні училища (див. Бурса, Єпархі¬ 
альні училища), духовні семінарії 
і духовні академії. В 1913 в Росії 
було 4 духовні академії (в т. ч. 
Київська духовна академія), 57 
духовних семінарій і 186 чолові¬ 
чих і 85 жіночих духовних училищ. 
Крім православних Д. н. з., на Ук¬ 
раїні діяли школи католицьких і 
уніатських орденів (єзуїтські шко¬ 
ли, василіанські школи тощо) та 
школи ін. віросповідань. В Рад. 
Союзі в зв’язку з перемогою 
наук.-атеїстичного світогляду кіль¬ 
кість Д. н. з. різко зменшилась. На 
Україні діє одна духовна семіна¬ 
рія — в Одесі. Всі Д. н. з. в СРСР 
утримуються коштами церкви. 
ДУХбВНО-Л ЙЦАРСЬКІ ОР¬ 
ДЕНИ — військово-чернечі орга¬ 
нізації лицарів у Зх. Європі, ство¬ 
рені католицькою церквою під час 
хрестових походів (12—13 ст.). 
Були знаряддям розпалювання ре- 
ліг. фанатизму, боротьби проти 
нар. рухів, зміцнення і розширен¬ 
ня впливу католицизму. Д.-л. о. 
використовувались для здійснен¬ 
ня загарбницької політики зх.-єв- 
роп. феодалів на Бл. Сході. Тев¬ 
тонський орден, з’єднавшись з ор¬ 
деном мечоносців, здійснював екс¬ 
пансію в слов. (руські, польс., 
чес.) землі. До Д.-л. о. нале¬ 
жать і єрусалимські госпіталь- 
єри св. Іоанна (іоанніти), франц. 
орден тамплієрів тощо. Під час 
утворення феод, централізованих 
д-в, зі зміцненням влади монар¬ 
хів Д.-л. о. поступово втратили 
своє значення. Існуючі нині Д.-л. 
о. (напр., Тевтонський, іоанніти) 
являють собою лише почесні 
орг-ції католицької церкви. 

К. 3. Литвин. 

ДУХбНІН Микола Миколайович 
(1876 — 1917) — один з організа¬ 
торів контрреволюц. сил у Росії 
1917, генерал-лейтенант. З верес¬ 
ня 1917 — нач. штабу при верхов¬ 
ному головнокомандуючому. З ли¬ 
стопада того ж року прийняв на 
себе обов’язки верховного головно¬ 
командуючого; відмовився визнати 
Рад. уряд. 9(22).XI усунутий з по¬ 
сади. Вбитий у Могильові рево- 
люц. солдатами і матросами, які 
дізналися про звільнення за його 
наказом з в’язниці в Бихові ва¬ 
тажків контрреволюції (Л. Г. Кор- 
нілова, А. І. Денікіна та ін.). 
дучЄнто, дуеченто (італ. сіисеп- 
іо, сіиесепіо, букв.— двісті)— пе¬ 
ріод в італ. культурі 13 ст., який 
поклав початок мистецтву Відро¬ 
дження. В цей час виникло багато 
худож. шкіл, зокрема — фло¬ 
рентійська, пізанська, сієнська та 
ін., які відіграли значну роль у 
відході від середньовічного світо¬ 
сприймання. Серед представників 
скульптор Н. Пізано, живописці 
Чімабуе, П. Кавалліні та ін. 
ДУШ (франц. сіоисйе) — ліку¬ 
вальна або гігієнічна процедура, 
що полягає в діянні на організм 
людини струменів води. За фор¬ 
мою струменя розрізняють Д. ДО¬ 

ЩОВИЙ (вода проходить через сіт¬ 
ку з отворами 1—2 мм), циркуляр¬ 
ний (тонкі струмені води направ¬ 
ляються на тіло людини горизон¬ 
тально з усіх боків), струменевий 
(душ Шарко, струмінь води під 
тиском 1—4 ат спрямовується по- 
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слідовно на різні ділянки тіла) та 
ін. За т-рою Д. поділяють на холод¬ 
ні (т-ра нижче 20°), прохолодні 
(20—33°), теплі (34—38°), гарячі 
(39—42°). Процедура з чергуван¬ 
ням холодного і гарячого струме¬ 
нів води наз. шотландським Д. 
За напрямом струменя Д. поділя¬ 
ють на низхідні, висхідні й гори¬ 
зонтальні. За ступенем тиску стру¬ 
меня Д. бувають низького (0,3— 
1 ат), середнього (1,5—2 ат) і ви¬ 
сокого (3—4 ат) тиску. Фізіол. 
діяння Д. полягає в термічному 
і мех. подразненні нервових за¬ 
кінчень та судин шкірних покривів. 
З лікувальною метою Д. застосо¬ 
вують при функціональних за¬ 
хворюваннях нервової системи, по¬ 
рушеннях обміну речовин тощо. 
Див. також Водолікування. 

В. В. Оржешковський. 
ДУША — поняття, що інколи вжи¬ 
вається як синонім терміна пси¬ 
хіка. В матеріалістичному розу¬ 
мінні Д., або психіка,— це функ¬ 
ція мозку, здатність людини від¬ 
чувати, сприймати, уявляти, осмис¬ 
лювати предмети і явища об’єк¬ 
тивної дійсності, переживати, сві¬ 
домо ставити перед собою певні 
цілі і відповідно до них діяти. 
Слово «душа» вживається для 
означення сукупності психічних 
явищ, що характеризують внутр., 
суб’єктивний світ людини, а також 
осн. рис особистості — її життєвих 
інтересів, переконань, ідеалів, 
моральних якостей, її ставлення до 
суспільства, до ін. людей, до своїх 
обов’язків і до себе самої. Вищі 
прояви свідомої психічної діяль¬ 
ності людини, пов’язані з її пізна¬ 
вальними інтересами, поглядами, 
переконаннями, моральними, есте¬ 
тичними почуттями, ідеологією, 
часто називають її духовним жит¬ 
тям. Науково-матеріалістичне ро¬ 
зуміння Д. здавна протистоїть ідеа¬ 
лістичним, реліг. концепціям, у 
яких Д. розглядається як якась 
нематеріальна потойбічна безсмерт¬ 
на сила, що тимчасово перебуває 
в тілі й ніби є основою, джерелом 
психічних явищ. Досягнення при¬ 
родознавства та ін. наук, насампе¬ 
ред учення І. П. Павлова про ви¬ 
щу нервову діяльність людини, 
незаперечно доводять, що психічні, 
або душевні, явища виникають у 
процесі рефлекторної, відобра- 
жальної роботи мозку людини й 
невіддільні від неї, що вони фор¬ 
муються під впливом природних 
і суспільних умов її життя. 

Г. С. Костюк. 

ДУШАНБЕ (до 1929 — Дюшамбе, 
1929—61 — Сталінабад) — столи¬ 
ця Тадж. РСР. Лежить у Гіссар- 
ській долині, на берегах р. Душан- 
бинки (у верхній течії—р. Варзоб). 
Вузол з-ць та автошляхів, аеро¬ 
порт. 493 тис. ж. (1979). Поділя¬ 
ється на 4 міські райони. До Вели¬ 
кої Жовтн. соціалістич. революції 
в кишлаку Дюшамбе налічувалося 
кілька сот жителів. У 1922 його 
зруйнували басмачі. Рад. владу 
остаточно встановлено 1923. З 
1924 — столиця Тадж. АРСР (з 
1925 — місто), з 1929 — столиця 
Тадж. РСР. За роки Рад. влади 
місто перетворилося на значний 
пром. центр республіки. Збудовано 
підприємства електроенерг., мета- 
лообр. та маш.-буд. пром-сті. Най¬ 

більші з-ди: кабельний, побутових 
електрохолодильників, маш.-буд. 
ім. Ф. Е. Дзержинського, «Таджик- 
гідроагрегат», «Торгмаш» та ін. 
Пром-сть буд. матеріалів пред¬ 
ставлена цементно-шиферним і до- 
мобуд. комбінатами. На місц. сиро¬ 
вині працюють підприємства лег¬ 
кої та харч, пром-сті, найбільші 
з них — Душанбинський бавовня¬ 
ний комбінат, шовковий, олійно- 
жировий і м’ясний комбінати. 
Електроенергія надходить з Ду- 

шанбинської ТЕЦ, Головної, Пере- 
падної, Центр, та Нурекської 
гідроелектростанцій. Д.— важли¬ 
вий культур, центр. У 1977/78 
навч. р. у місті налічувалась 81 
загальноосв. школа, 13 серед, спец, 
навч. закладів, 20 профес.-тех. 
уч-щ; 7 вузів: Таджицький уні¬ 
верситет, ін-ти — політех., с.-г., 
мед., пед., фізичної культури, 
мистецтв. У Д.— Академія наук 
Таджицької РСР. Працюють 94 
масові б-ки, 64 клубні заклади, 
71 кіноустановка, 4 театри (опери 
та балету ім. С. Айні, Тадж. акад. 
театр драми ім. Лахуті, рос. драм, 
театр ім. В. Маяковського та ін.), 
два музеї — респ. об’єднаний му¬ 
зей істор.-краєзнавчий і образо¬ 
творчих мистецтв ім. Бехзада та 
літ. ім. С. Айні, кіностудія«Тад- 
жикфільм». Позашкільні закла¬ 
ди: палац та будинки піонерів і 
школярів, станції юних техніків 
і натуралістів, дит. спорт, школи. 
В Д. є книжкові вид-ва: «Ірфон», 
«Доніш» та ін., респ. телеграфне 
агентство (Тадж. ТА). Виходить 
14 респ. газет, 16 журналів. Ви¬ 
дається міська газ. «Вечерний Ду¬ 
шанбе». Респ. радіо, телецентр. 
Д.— місто-сад з прямокутною сіт¬ 
кою вулиць-алей, парками, штуч¬ 
ними водоймами, великими площа¬ 
ми. Серед визначних споруд — Те¬ 
атр опери та балету ім. С. Айні 
(1939—46, архітектори Д. Білібін, 
В. Голлі, О. Юнгер), Будинок уря¬ 
ду Тадж. РСР (1948—49, архітек¬ 
тори С. Анисимов і М. Захаров), 
залізничний вокзал (1963, архі¬ 
тектори Л. Травянко і В. Ру- 
санов), готель «Душанбе» (1964, 
арх. Г. Айзикович та ін.), Будинок 
політ, освіти (1975, архітектори 
Е. Єрзовський, Ю. Прахов). Па¬ 
м’ятники: В. І. Леніну (1960, 

скульптори Т. Полякова та О. Ра- 
бін), С. Айні (1956, скульптор Є. 
Татаринова), поетові А. Рудакі 
(1964, скульптор Ф. Абдурахма- 
нов), монумент Перемоги (1970, 
скульптор Г. Чередниченко, арх. 
Г. Соломинов). 
ДУШЕЧКІН Олександр Іванович 
[1 (13).VIII 1874, с. Опеченський 
Рядок, тепер Опеченського р-ну 
Новгородської обл. РРФСР — 
8.IV 1956, Київ] — укр. рад. уче¬ 
ний у галузі агрохімії та фізіоло¬ 
гії рослин, акад. АН УРСР (з 
1945), засл. діяч науки УРСР (з 
1949). Член КПРС з 1944. Закін¬ 
чив Петерб. ун-т (1897). В 1897— 
99 удосконалював свої знання з 
хімії в Цюріхському політех. 
ін-ті. В 1915—ЗО керував відділом 
агрохімії Київ, обласної дослід¬ 
ної станції. З 1923 — професор 
Київ. с.-г. ін-ту, де організував 
кафедру агрохімії, якою завіду¬ 
вав до останніх днів життя. В 
1946—53 — директор Ін-ту фізіо¬ 
логії й агрохімії АН УРСР (тепер 
Ін-т фізіології рослин АН УРСР). 
Осн. праці в галузі вивчення 
форм і динаміки поживних ре¬ 
човин у грунті, їхнього надходжен¬ 
ня до рослин і впливу на якість 
врожаю; з технології використан¬ 
ня добрив тощо. Нагороджений З 
орденами Леніна, орденом Тру¬ 
дового Червоного Прапора. 
ДУШКІН Олексій Миколайович 
[11 (24).XII 1903, с. Олександрів¬ 
на, тепер Харківської обл.— 
1.Х 1977, Москва] — рос. і укр. 

ДУШКІН 

М. Д. Дюканоц* 

О. М. Душкін. Залізничний вокзал у 
Дніпропетровську. 1947—50. 

рад. архітектор. Член КПРС з 
1952. Закінчив Харків, будівель¬ 
ний ін-т (1930). Навчався у О. М. 
Бекетова. З 1934 брав участь у про¬ 
ектуванні і будівництві станцій 
моск. метрополітену «Кропоткін- 
ська» (1933—35), «Площа Револю- 

Душанбе. 
Панорама частини 
міста. 
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ДУЩЕНКО 

Ж. Дюкло- 

А. Дюма-батько. 

А. Дюма-син. 

Ж.-С.-С. Дюмон-Дюр- 
віль. 

ції» (1935—37), «Маяковська» 
(1938), « Автозаводська» (1940—43), 
«Новослободська» (1953). Керував 
проектуванням залізничних вок¬ 
залів у Сочі (1948—52), Сімферо¬ 
полі (1950; іл. див. на окремому 
аркуші до ст. Архітектура, т. 1, 
с. 224—225), Дніпропетровську 
(1947—50) та ін. Збудував, авто¬ 
шляховий інститут і житловий 
комплекс у Харкові (у співавтор¬ 
стві, 1930 — 34). Нагороджений 
орденом Леніна, ін. орденами, 
медалями. Держ. премія СРСР, 
1941, 1946, 1949. 
ДУЩЕНКО Євген Васильович 
(н.23.УІ 1925, Одеса) — укр. рад. 
диригент, засл. діяч мист. УРСР 
(з 1961). Член КПРС з 1966. За¬ 
кінчив Одес. (1950) та Київ. (1953) 
консерваторії. Працював хормей¬ 
стером і диригентом у Києві й Хар¬ 
кові. В 1963—73 — гол. диригент 
Харків, театру опери та балету 
(вистави: «Тарас Бульба» Лисенка, 
«Пікова дама» Чайковського, «Тру¬ 
бадур» Верді, «Попелюшка» Про- 
коф’єва та ін.), з 1973 — гол. 
диригент Київ, театру оперети 
(постановки: «Циганський барон» 
Штрауса, «Фіалка Монмартра» 
Кальмана та ін.). З 1957 — також 
на пед. роботі. Нагороджений 
ордейом «Знак Пошани», медаля¬ 
ми. 
ДХАРМАШДСТРИ (санскр.— на¬ 
станови у виконанні реліг. обов’яз¬ 
ку) — збірники стародавніх інд. 
релігійно-правових трактатів, що 
не мали обов’язкової сили. Біль¬ 
шість з відомих Д. належить до 
1—4 ст., найзначніші з них — Ма- 
навадхармашастра (див. Ману за¬ 
кони), Яджнавалк’ясмріті та На- 
радасмріті. Всього відомо (пов¬ 
ністю або в уривках) понад 20 Д. 
У них з позицій брахманізму рег¬ 
ламентувалися людська поведінка, 
права і обов’язки різних верств 
суспільства, увічнювався поділ лю¬ 
дей на касти тощо. 
ДЮ Б ЕЛЛ б (Ои Веііау) Жоашен 
(1522, Ліре, Анжу — 1.1 1560, 
Париж) — франц. поет, член лі¬ 
тературної школи <Плеяда>. Автор 
її маніфесту — трактату «Захист і 
прославляння французької мови» 
(1549), в якому намітив шляхи 
розвитку франц. поезії. У ранніх 
творах (зб. «Ліричні вірші», 1549; 
зб. сонетів «Маслина», 1549—50) 
наслідував античних поетів і пое¬ 
тів Італії (зокрема Ф. Петрарку). 
В 1553—57 жив у Римі, де створив 
свої найкращі твори — збірки со¬ 
нетів «Старожитності Риму» і 
«Співчуття» та збірки од, елегій 
«Сільські ігри» (усі — 1558). 
Те.: Укр. перек л.—[Вірші]. В 
кн.: Сузір’я французької поезії, т. 1. 
К., 1971; [Вірші]. «Всесвіт», 1975, №11; 
Рос. перек л.— Стихи. М., 1969. 

ДЮБУА (БиЬоіз) Ежен (28.1 1858, 
Ейсден — 16. XII 1940, Гален) — 
голл. антрополог і геолог. За ос¬ 
вітою лікар. Професор Амстер¬ 
дамського ун-ту. В 1890—93 знай¬ 
шов на о. Ява рештки старод. 
людини, якій дав назву пітекант¬ 
роп, тобто мавполюдина прямохо- 
дяча. Це відкриття Д. відіграло 
важливу роль у підтвердженні 
еволюційного вчення. 
ДЮБУА (Дю Бойс; ЦиЬоіз, Ци 
Воіз) Уїльям-Едуард-Беркгардт 
(23.11 1868. Грейт-Баррінггон, 

штат Массачусетс — 27.VIII 1963, 
Аккра, Гана) — амер. негритянсь¬ 
кий письменник, учений і громад¬ 
ський діяч. Член Компартії СІЛА 
з 1961. Один з основоположни¬ 
ків негритянської л-ри в СПІА. По¬ 
чесний доктор (з 1959) Моск. ун-ту. 
В 1961 переїхав до Гани, де був 
директором Секретаріату з питань 
підготовки Африканської енцикло¬ 
педії. На зб. нарисів «Душі чор¬ 
них людей» (1903), романі «За 
срібним руном» (1911) та ін. тво¬ 
рах і деяких наук, працях позна¬ 
чився вплив утопічних поглядів 
Д. в розумінні шляхів до соціаль¬ 
них перетворень. У кін. 40-х рр. 
Д. прийшов до усвідомлення тіс¬ 
ного зв’язку нац.-визвольного руху 
з класовою боротьбою пролетаріа¬ 
ту. В трилогії «Чорне полум’я» 
(«Випробування Мансарта», 1957; 
«Мансарт будує школу», 1959; 
«Чорне полум’я», 1961) подано ши¬ 
року картину боротьби амер. нег¬ 
рів проти расової дискримінації. 
З 1950 — член Всесвітньої Ради 
Миру. Міжнар. премія Миру, 
1953. Міжнар. Ленінська премія 
«За зміцнення миру між народа¬ 
ми», 1959. Портрет с. 500. 
Те.: Рос. перек л.— Джон Браун. 
М., 1960; Африка. М., 1961; Воспо- 
минания. М.. 1962: Цветньїе мирьі. 
М., 1964. 
Літ.: Иванов Р. Ф. Дюбуа. М., 1968. 

ДЮБУА-РЕЙМбН (Би Воіз-Кеу- 
шопсі) Еміль (7.XI 1818, Берлін — 
26.XII 1896, там же) — нім. фізіо¬ 
лог і філософ, член Берлінської 
АН (з 1851). Професор Берлінсь¬ 
кого ун-ту (з 1855). Праці з пи¬ 
тань електрофізіології. Д.-Р. вста¬ 
новив ряд закономірностей реак¬ 
ції тканин на діяння електр. стру¬ 
му; довів наявність електр. стру¬ 
му в м’язах, нервах, залозах, шкі¬ 
рі, сітківці ока та ін. тканинах; 
відкрив фіз. електротон; удоско¬ 
налив експериментальну техніку. 
За своїми поглядами належав до 
прибічників механістичного мате¬ 
ріалізму; в трактуванні причин 
життєвих явищ — до прибічників 
агностицизму. 
дювАль (Оиуаі) Еміль-Віктор 
(27.XI 1840, Париж — 4.ІУ 1871, 
поблизу Бісетра) — діяч франц. 
робітничого руху. Член Федераль¬ 
ної ради паризьких секцій Інтер¬ 
націоналу 1-го. Один з керівни¬ 
ків повстання 18. III 1871. Член 
Паризької комуни 1871, входив до 
Виконавчої та Військ, комісій. 
Під час походу на Версаль З.ІУ 
1871 командував однією з трьох 
колон комунарів. Полонений і 
страчений версальцями. 
Д Ю В І В ’ € (Оиуіуіег) Жюльєн 
(8.Х 1896, Лілль — 31.Х 1967) — 
франц. кінорежисер. У кіно де¬ 
бютував фільмом «Гасельдама» 
(1919). В 30-х рр. Д.— один з про¬ 
відних представників франц. шко¬ 
ли «поетичного реалізму». Серед 
фільмів: «Марія Шапделен»(1934), 
«Пепе Ле Моко» (1936), «Дружня 
компанія» (1936), «Бальна запис¬ 
на книжка» (1937), «Кінець дня» 
(1939). Поставив «Великий вальс» 
(1939, Голлівуд), «Анну Кареніну» 
(1948, за Л. Толстим, Великобри¬ 
танія), «Марі-Октябр» (1959), 
«Диявол і десять заповідей» (1962). 
ДЮГГ (Оидиіі) Леон (4ЛІ 1859, 
Лібурн, деп. Жіронда — 18.XII 

1928, Бордо) — франц. юрист. 
Професор ун-ту в Бордо (з 1886). 
Ігноруючи суперечності капіта¬ 
лістичного суспільства, пропагував 
солідарність класів, висував ідею 
«синдикалістської» надкласової 
д-ви (де держ. влада належить 
представникам професійних кор¬ 
порацій). Концепції Д. використа¬ 
ли нім. та італ. фашисти в своїх 
обгрунтуваннях т. з. «корпоратив¬ 
ної» й «станової» держави. 
ДЮГдНЬ (Ои£ОП£) — рід водя¬ 
них ссавців ряду сиреноподібних. 
Включає 1 вид — Д. звичай¬ 
ний (О. сІи£оп£). Тіло (довж. 
З—5 м, маса до 600 кг) веретено¬ 
подібне, голе, голова невелика, 
передні кінцівки ластоподібні, зад¬ 
ні — рудиментарні, хвіст дволо¬ 
патевий. Забарвлення шкіри ва¬ 
ріює від темно-синього до світ¬ 
ло-коричневого кольору, черево бі¬ 
лувате. Поширений у прибережних 
водах Індійського ок. від Сх. Аф¬ 
рики до Сх. Австралії. Живе гру¬ 

пами (по 3—6 голів) або парами, 
живиться водоростями. Самка 
після 12-місячної вагітності на¬ 
роджує 1 маля. Д.— об’єкт полю¬ 
вання (використовують м’ясо, 
жир), дуже винищений. 

„ О. П. Корнєєв. 
ДЮЙМ (від голл. сіиіт — великий 
палець) — частинна одиниця дов¬ 
жини в англ. і амер. системах мір, 
у яких основною одиницею довжи¬ 
ни є фут. Д. входив і до старої 
рос. системи мір. 1 дюйм = 
1/12 фута = 0,0254 м. 
ДЮКАНОВ Мирон Дмитрович 
[10 (22).VIII 1899, с. Друге Рож- 
дественське, тепер Медвенського 
р-ну Курської обл.— 21. XI 1941 ] — 
шахтар, один з ініціаторів стаха- 
новського руху за високопродук¬ 
тивне видобування вугілля на шах¬ 
тах Донбасу в роки другої п’яти¬ 
річки (1933—37). Член Комуні¬ 
стичної партії з 1929. Працюючи 
вибійником на шахті «Центральна- 
Ірміне» Ворошиловгр. обл., у ве¬ 
ресні 1935 повторив і перевершив 
світовий рекорд О. Г. Стаханова 
по видобутку вугілля. В 1937—41 
—на керівній парт, і госп. роботі. 
У роки Великої Вітчизн. війни — 
полковий комісар. Загинув на 
Калінінському фронті. Делегат 
XVIII з’їзду ВКП(б). Депутат 
Верховної Ради СРСР 1-го скли¬ 
кання. Нагороджений орденами 
Леніна і Трудового Червоного Пра¬ 
пора. Портрет с. 501. 

О. М. Семененко. 
ДКЖЕР (нім. Ойкег, від лат. сіи- 
со — веду) — напірний трубчас¬ 
тий водовід, прокладений нижче 

Залізобетонний дюкер під каналом. 
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від дна річки чи каналу, по схилах 
або дну яру, під залізницею чи 
шляхом, що перетинають водотік. 
Розрізняють Д. (мал.): одно- і 
багатотрубні; круглого або прямо¬ 
кутного перерізу; з залізобетону 
(найпоширеніші), дерева або сталі. 
Влаштовують Д. у системах водо¬ 
проводу, каналізації, зрошування, 
в гідроенергетичних спорудах та ін. 
ДЮКЛб (Бисіоз) Жак (2.Х 1896, 
Луе, деп. Верхні Піренеї — 25.IV 
1975, Париж) — діяч франц. і 
міжнар. комуністичного руху. 
Член Франц. компартії (ФКП) з 
грудня 1920. Учасник 1-ї світової 
війни (солдат). Після війни — один 
з організаторів Респ. асоціації 
кол. фронтовиків (з 1932 — віце- 
голова, з 1945 — почесний голова). 
З 1926 — член ЦК, з 1931 — По- 
літбюро, 1931—64 — секретар 
ЦК ФКП. У 1935—43 —член 
ВККІ. В 1926—40 — депутат пар¬ 
ламенту. Брав участь в організації 
Народного фронту у Франції. Під 
час нім.-фашист, окупації країни 
— один з організаторів і керівни¬ 
ків Руху Опору. В 1945—46 — віце- 
голова Установчих зборів, 1946— 
58 — депутат Нац. зборів. З 1959— 
сенатор і голова групи ФКП в се¬ 
наті. Автор ряду праць з питань 
робітн. руху. 
Те.: Рос. перекл.— Избранньїе 
произведения, т. 1—2. М., 1959; Ок- 
тябрь 17 года и Франция. М., 1967; 
Мемуари, т. 1—2. М., 1974—75. 
Літ.: Касаткина Г. П. Жак Дюкло. 
Библиографический указатель. М., 
1978. ^ 
ДЮЛЛЕН (Оиііеп) Шарль (12.V 
1885, Йєн, Савойя — 12.ХІІ 1949, 
Париж) — франц. режисер, ак¬ 
тор, педагог. З 1905 працював у 
багатьох театрах Парижа, 1922— 
40 — у власному театрі «Ательє»; 
в 40-х рр.— в «Театрі де Парі», 
«Театрі Сари Бернар» (Париж) 
та ін. Вистави: «Марія Маг дали¬ 
на» Геббеля, «Мачуха» Бальзака, 
«Вольпоне» Джонсона та ін. Ролі: 
Меркаде («Ділок» Бальзака), Гар- 
пагон («Скупий» Мольєра), Смер- 
дяков («Брати Карамазови» за 
Достоєвським) та ін. Виховав плея¬ 
ду акторів, серед них: Ж. Вілар, 
Ж.-Л. Барро, М. Марсо, Р. Руло. 
Творчий метод Д. близький до 
Станіславського системи. 
Те.: Рос. перек л.— Воспоминания 
и заметки актера. М., 1958. 

ДЮЛбНГА І ПТІ ЗАКбН — ем- 
піричне правило, за яким тепло¬ 
ємність при сталому об’ємі всіх 
простих твердих тіл не залежить 
від температури і становить 25 
Дж/(моль К) [6 кал/(моль 0 С)]. 
Названо за іменами франц. фізи¬ 
ків П. Дюлонга (1785—1838) і 
А. Пті (1791—1820), які вперше 
його встановили 1819. Д. і П. з. 
приблизно справджується для біль¬ 
шості елементів і простих сполук 
при т-рах, вищих за Дебая темпе¬ 
ратуру . 
ДЮМА (Оитаз) Александр (Дю- 
ма-батько; 24.VII 1802, Віллер- 
Котре, деп. Ен — 5.XII 1870, Пюї, 
деп. Нижня Сена) — франц. 
письменник. Друкуватися почав 
1825. П’єси Д. «Генріх III та його 
двір» (1829), «Нельська башта» 
(1832) та ін. написано в стилі 
романтизму. 
У 40-х рр. створив серію історико- 
пригодницьких романів: «Три муш¬ 

кетери» (1844), «Двадцять років 
потому» (1845), «Віконт де Бра- 
желон» (1848—50), зв’язаних тими 
сгмими гол. персонажами; «Коро¬ 
лева Марго» (1845), «Пані Монсо- 
ро» (1846), «Сорок п’ять» (1847— 
48) — трилогія про Генріха На¬ 
варрського; «Граф Монте-Крісто» 
(1845—46) та ін. Про свою подо¬ 
рож по Росії 1858, зокрема про від¬ 
відання Москви, Петербурга, роз¬ 
повів у кн. «З Парижа до Астраха¬ 
ні» (т. 1—5, 1858). Ряд творів Д. 
екранізовано в різних країнах 
світу. 
Те.: Укр. перекл.— Королева 
Марго. К.—X., 1937; Три мушкете¬ 
ри, кн. 1 — 2. X.—Одеса, 1937—38; 
Рос. перекл.— Соб раннє сочине- 
ний, т. 1—6. М., 1976—78 [в 12-ти т.]; 
Пьесьі. Л. —М., 1965. 
Літ.: Моруа А. Три Дюма. Пер. с 
франц. Кишинев, 1976. 
ДЮМА (Оитаз) Александр (Дю- 
ма-син; 28.VII 1824, Париж — 
27.XI 1895, Марлі-ле-Руа, деп. Се¬ 
на і У аза) — франц. письменник, 
член Франц. академії (з 1874). 
Син А. Дюма. Почав друкуватися 
1845. Автор романів «Дама з ка¬ 
меліями» (т. 1—2, 1848), «Доктор 
Серван» (т. 1—2, 1849) та ін. По¬ 
пулярність здобув постановкою 
1852 драми «Дама з камеліями» за 
однойменним романом. За сюжетом 
драми Дж. Верді створив оперу 
«Травіата». В деяких п’єсах відоб¬ 
разив моральний розклад і роз¬ 
пад бурж. сім’ї («Напівсвіт», 
1855; «Незаконний син», 1858; 
«Блудний батько», 1859, та ін.), 
але в цілому на його драматургії 
позначилися бурж. обмеженість 
світогляду й моралізаторські тен¬ 
денції. 
ДЮМА (Оитая) Жан-Батіст-Анд- 
ре (14. VII 1800, Алес — 11.IV 
1884, Канн) — франц. хімік, член 
франц. Академії наук (з 1875), 
чл.-кор. Петерб. АН (з 1845) та 
ряду ін. іноз. академій. У 1826 
винайшов спосіб визначати густи¬ 
ну пари хім. сполук, за допомогою 
якого встановив ат. м. деяких еле¬ 
ментів. У 1839 разом з франц. хі¬ 
міком Е.-М. Пеліго встановив, що 
жири є складними ефірами. Дос¬ 
ліджував явище заміщення водню 
хлором в органічних сполуках. Д. 
вперше визначив поняття про го¬ 
мологічний ряд на прикладі ряду 
мурашиної к-ти. Розробив (1830) 
спосіб кількісного визначення азо¬ 
ту в органічних сполуках. 
Літ.: Джуа М. История химии. Пер. 
с итал. М., 1975. 

дЮмін Олександр Олексійович 
(1883, Курськ — квітень 1918, по¬ 
близу с. Іванівки, тепер с. Луна- 
чарське Бердянського р-ну Запо¬ 
різької обл.) — учасник боротьби 
за владу Рад на Україні. Член Ко¬ 
муністичної партії з 1902. Н. в 
сім’ї робітника. Проводив революц. 
роботу в депо Моск.-Курської 
з-ці. Учасник Грудневого збройно¬ 
го повстання 1905 в Москві. З 
1907 — на підпільній парт, роботі 
в Катеринославі, з 1914 — в Пе¬ 
трограді. Після Лютневої револю¬ 
ції 1917 — один з організаторів 
Червоної гвардії Петрограда. З кін. 
1917 — голова Бердянської Ради 
робітн. і солдатських депутатів. 
Розстріляний білогвардійцями. 
ДЮМбН-ДЮРВГлЬ (Дюмон 
д’Юрвіль: Оитопі сТОгуШє) 

Жюль-Себастьєн-Сезар (23.V 1790, 
Конде — 8.У 1842, Версаль) — 
франц. мореплавець і океанограф. 
Здійснив дві кругосвітні подоро¬ 
жі 1822—25 і 1826—28. Вивчав ост¬ 
рови Тихого ок., наніс на карту 
частину берегів Нової Гвінеї та 
Нової Зеландії, встановив місце 
загибелі експедиції Ж. Лаперуза. 
В 1837—40 керував експедицією 
на корветах «Астролябія» та «Зе- 
ле» в Антарктику. Відкрив Зем¬ 
лю Аделі, о. Жуанвіль та ін. Ім’ям 
Д.-Д. названо море в Антарктиці 
та франц. наук, антарктичну стан¬ 
цію на о. Петрель. 

діЬни (нім. Ойпе, одн.) — піща¬ 
ні горби та пасма, створені вітром 
на слабо закріплених рослинністю 
піщаних масивах. Розрізняють Д. 
морські, річкові й материкові 
(див. Бархани). Висота Д. від 5 
до ЗО м. Підвітряні схили Д.— по¬ 
логі (10—15°), навітряні — круті 
(до 40°). Швидкість пересування 
Д.— від 1 до 20 м на рік. Рухливі 
Д. завдають шкоди с. г., гідроенер- 
гобудівництву тощо. їх закріплю¬ 
ють насадженнями деревної рос¬ 
линності, гол. чин. сосни. 
дюнкЕрк — місто на Пн. Фран¬ 
ції. Порт на Північному м. Вузол 
з-ць (залізничне поромне сполу¬ 
чення з м. Дувром у Великобрита¬ 
нії) і внутр. водних шляхів. Понад 
26 тис. ж. Суднобудування, ви¬ 
роби. рибальського устаткуван¬ 
ня, підприємства нафтоперероб¬ 
ної, текст., харч, (рибоконсервної) 
пром-сті. Риболовецька база. Д. 
засн. у 10 ст. В 1940 в районі Д. 
англо-франко-бельг. війська за¬ 
знали поразки від нім.-фашист, 
військ (див. Дюнкеркська опера¬ 
ція 1940). 

ДЮНКЕРКСЬКА ОПЕРАЦІЯ 
1940 — евакуація англ. експеди¬ 
ційного корпусу й частини франц. 
армії з району Дюнкерка (Фран¬ 
ція) до Англії в період 2-ї світової 
війни. Здійснена 26.V—4.VI англ. 
флотом за участю франц. флоту 
й англ. приватних кораблів. Піс¬ 
ля прориву нім.-фашист, армій під 
Седаном (20^) 10 англ., 18 франц. 
і 12 бельг. д-зій опинились у напів- 
оточенні, притиснутими до моря 
у Фландрії. Було евакуйовано 
бл. 338 тис. англ. і франц. солда¬ 
тів. Союзники втратили всю військ, 
техніку. 28^ капітулювала бельг. 
армія, 4^1 — 40 тис. франц. сол¬ 
датів, які прикривали евакуацію. 

ДЮПбН (Оиропі) Ежен (1831— 
1881) — діяч франц. і міжнар. 
робітничого руху. Учасник Черв¬ 
невого повстання 1848 в Парижі. 
З 1864 — член Генеральної ради 
1-го Інтернаціоналу. Переборовши 
прудоністські погляди, Д. став 
соратником К. Маркса і Ф. Ен¬ 
гельса. В 1865—71 — секретар- 
кореспондент Генеральної ради 
1-го Інтернаціоналу для Франції, 
делегат ряду конференцій і кон¬ 
гресів Інтернаціоналу. В 1874 емі¬ 
грував до СІЛА. 

ДЮПбН (Оиропі) П’єр (23.ІУ 
1821, Ліон — 24. VII 1870, там 
же) — франц. поет-пісняр. Пер¬ 
ша збірка віршів — «Два ангели» 
(1842), пісень —«Селяни» (1846). 
Найбільшу популярність здобула 
«Пісня робітників» (1846, в укр. 

дюпон 

Дюссельдорфська 
школа. 
А. Ретель. В’їзд Карла 
Великого в Павію. 
Фреска ратуші в Ахе- 
ні. Фрагмент. 1840—51. 

Дягель лікарський: 
1 — квітучий пагін; 2 — 
кореневище з коренями. 

Дятлові. Великий стро¬ 
катий дятел. 
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дюпони 

А. Дюрер. Автопортрет. 
1500. Стара пінакоте¬ 
ка. Мюнхен. 

А. Дюрер. 
Селяни танцюють. 
Гравюра на міді. 1514. 

Д. Г. Дяченко 

перекладі П. Грабовського < Робіт¬ 
ницька пісня»). В 1848 вітав про¬ 
голошення республіки у Франції, 
брав участь у Червневому повстан¬ 
ні паризького пролетаріату. В 
«Пісні вигнанців», -«Пісні солда¬ 
та», -«Пісні селян» (1849), віршах 
«Сибірячка» (1853), «Російська 
скарга» (1854; два останні спрямо¬ 
вані проти рос. самодержавства) 
звучать революц. мотиви. Музику 
до своїх пісень писав сам. Багато 
його пісень стали народними. 
ДЮПдНИ — фінансово-монопо¬ 
лістична група США; одне з най- 
впливовіших угруповань амер. 
монополістичного капіталу, тісно 
пов’язане з воєнно-промисловим 
комплексом. Основою групи є 
найбільша хім. монополія США і 
капіталістичного світу «Дюпон де 
Немур», заснована 1802 у селищі 
Уїлмінгтон (шт. Делавер), де бу¬ 
ло збудовано перший пороховий 
з-д у США. Дуже зросла за роки 
1 і 2-ї світових воєн. Підприємства 
групи Д. виробляють синтетичні 
волокна, пластичні маси, вибухові 
речовини, хімікати, воєнну про¬ 
дукцію ТОЩО. Д. ВИКОНУЮТЬ осн. 
фінанс. операції через банківську 
монополію «Морган гаранті траст 
компані»; мають 2 свої банки — 
«Уїлмінгтон траст компані» і «Де¬ 
лавер траст компані». Контролю¬ 
ють аерокосмічну монополію «Ро- 
куелл інтернейшенал», монополію 
«Ремінгтон армз», що є другим 
у США виробником стрілецької 
зброї та артилерії, велику корпора¬ 
цію гумових виробів «Юніройал», 
разом з Морганами і Детройт- 
ською фінансовою групою — най¬ 
більший у світі автомоб. трест 
«Дженерал моторз». Заг. активи 
компаній, що їх контролює група 
Д., у 2-й пол. 70-х рр. перевищува¬ 
ли ЗО млрд. дол., а власне багатст¬ 
во сім’ї Д. наближалося до 6 млрд. 
дол. Група має численні підпри¬ 
ємства за кордоном. Д. належать 
до найбільших реакційних і мілі¬ 
таристських агресивних груп мо¬ 
нополістичного капіталу США, ак¬ 
тивно підтримують екстремістсь¬ 
кі сили в країні. 

В. А. Колибанов. 
ДЮРАН (Дюр ан-Гревіль; Оигапб, 
Оигапсі-Сгеуіііе) Еміль-Александр 
(1838, Монпельє — 7.У 1903) — 
франц. літературознавець, мис¬ 
тецтвознавець і перекладач. Дея¬ 
кий час працював викладачем 
франц. мови в Петербурзі. Прия¬ 
телював з І. Тургенєвим. Під його 
впливом зацікавився творчістю 
Т. Шевченка, для кращого розумін¬ 
ня якої вивчав укр. мову. У франц. 
виданнях опублікував статті про 
І. Тургенєва, О. Островського та 
ін. Д. належить перша у Франції 
велика розвідка про Т. Шевчен¬ 
ка — «Національний поет Мало¬ 
росії Шевченко» (1876), яку високо 
оцінив І. Франко. В ній Д. навів і 
свої переклади деяких Шевченко- 
вих творів. 
Д&РЕР (Ойгег) Альбрехі (21.V 
1471, Нюрнберг—6.IV 1528, там 
же) — нім. живописець, рисуваль¬ 
ник, гравер, теоретик мистецтва, 
один з найвидатніших майстрів 
нім. Відродження. Син ювеліра. 
В 1486—89 навчався в майстерні 
М. Вольгемута. Відвідав Італію 
(1494—95; 1505—07), Нідерланди 

(1520—21). У своїй творчості яс¬ 
краво відобразив світогляд пере¬ 
дових людей Німеччини доби Ре¬ 
формації та Селянської війни 
1524—26. У малярській творчості 
Д. втілилися кращі досягнення в 
галузі рисунка, продуманої ком¬ 
позиції, співвідношення кольорів, 
пластики («Портрет батька», 1490; 
«Автопортрет», 1493; «Вид Трієн- 
та», 1495; Дрезденський вівтар, 
бл. 1496; вівтар Паумгартнерів, 
1502—04; «Поклоніння Трійці», 
1511; «Портрет матері», 1514; 
диптих «Чотири апостоли», 1526). 
Д.— один з перших нім. митців, 
який оспівав гідність і велич лю¬ 
дини (автопортрети 1498 і 1500; 
портрети — молодого чоловіка, 
1521; Я. Муффеля, 1526; Е. Рот- 
тердамського, 1526). У графічних 
серіях «Апокаліпсис» (1498), «Ве¬ 
ликі страсті» (бл. 1497—1511), 
«Життя Марії» (бл. 1502—11), 
«Малі страсті» (1509—11) Д., 
переборюючи умовність середньо¬ 
вічного мист., виявив філос. під¬ 
хід до життєвих проблем. Верши¬ 
ною творчості художника є гра¬ 
вюри: «Вершник, смерть і диявол» 
(1513), «Меланхолія» (1514) і 
«Святий Ієронім» (1514). Д. нама¬ 
гався об’єднати наук, й інженерні 
знання про природу речей, про бу¬ 
дову людини в матем. вимірах 
і пропорціях із завданням образо¬ 
творчого мистецтва. Це виявилося 
в посиленій увазі до проблеми зо¬ 
браження людського тіла (гравюра 
«А дам і Єва», 1504), поверхні 
тканин, ландшафту, простору, а 
також у теор. трактатах «Посібник 
з виміру...» (1525), «Настанова до 
зміцнення міст...» (1527), «Чотири 
книги про пропорції людини» 
(1528). Іл. див. на окремому арку¬ 
ші, с. 224—225, а також до ст. Від¬ 
родження, т. 2, с. 274. 
Літ.: Нессельштраус Ц. Г. Альбрехт 
Дюрер. Л. —М., 1961; Либман М. Я. 
Дюрер и его зпоха. М., 1972. 

Д. В. Степовик. 

ДЮРІНГ (ОііЬгіпз) Євген (12.1 
1833, Берлін —21.IX 1921, Но- 
вавес, біля Потсдама) — нім. фі¬ 
лософ і економіст. Приват-доцент 
Берлін, ун-ту (1863—77). Філос. 
погляди Д. являють собою еклек¬ 
тичне поєднання метафізичного 
матеріалізму, позитивізму й кан¬ 
тіанства. В 60-х рр. виступив як 
«реформатор» соціалізму з плу¬ 
таною, еклектичною теорією, спря¬ 
мованою проти наук, соціалізму 
К. Маркса і Ф. Енгельса. Спираю¬ 
чись на ідеалістичну насильства 
теорію, Д. твердив, ніби визна¬ 
чальним у розвитку суспільства 
є не екон. фактор, а політ, на¬ 
сильство. Нищівну критику і наук, 
викриття поглядів Д. дав Ф. Ен¬ 
гельс у праці <Анти-Дюрінг>. 
Літ.. Енгельс Ф Анти-Дюрінг. К.. 
1953. Л М Курчиков 
ДЮРКГЕЙМ (ОйгкЬеіт) Еміль 
(15.IV 1858, Епіналь — 15.ХІ 
1917, Париж) — франц. соціолог- 
позитивіст. Один із засновників 
теорії структурного функціоналіз¬ 
му в соціології. Предметом її 
вважав «соціальні факти» (сусп. 
установи, закони). Проте джерела 
всіх сусп. інститутів вбачав у 
«колективних уявленнях», що їх 
розглядав як форми сусп. свідо¬ 
мості. перетворені соціальним 

досвідом на примусово діючі нор¬ 
ми сусп. поведінки. Ігноруючи 
класовий підхід, здійснив спробу 
розкрити проблему соціальної 
солідарності. Соціологія Д. була 
однією із спроб бурж. ідеологів 
«спростувати» марксистське вчен¬ 
ня про суспільство. 
Літ.: Осипова Е. В. Социология Зми- 
ля Дюркгейма. М., 1977 

В. А Роменець. 
ДЮРОК, дюрок-джерсійська по¬ 
рода свиней — порода свиней 

Свиноматка породи дюрок 

м’ясного напряму. Виведена в 
США схрещуванням червоних сви¬ 
ней, завезених з Гвінеї, Іспанії, 
Португалії, та беркширів. Свині 
Д. скороспілі, мають міцну будо¬ 
ву тіла, глибокий і довгий тулуб, 
окістя широкі, м’ясисті, добре 
виповнені. Шкіра червонувата, 
щільна, гладенька. Щетина пряма, 
вишнево-червоного кольору. На 
Україну Д. завезені 1975. Вироще¬ 
ні тут кнури у віці 18 місяців ва¬ 
жать 235—262 кг, свиноматки — 
200—204 кг. Плодючість Д. стано¬ 
вить 8—10 поросят у першому опо¬ 
росі. Розводять Д. в Запорі з., 
Кіровогр., Херсон, і Харків, об¬ 
ластях УРСР. м. В Зубець. 
ДЙРРЕН МАТТ <Т>Лггептаи) 
Фрідріх (н. 5.1 1921, Конольфін- 
ген, кантон Берн) — швейцарський 
письменник. Пише німецькою мо¬ 
вою. Перший виступ у л-рі — 1947. 
Кращі твори — п’єси «Візит ста¬ 
рої пані» (1956), «Фізики» (1962)> 
«Граємо Стріндберга» (1968), ро¬ 
ман «Суддя та його кат» (1952). 
Д. належать і зб. оповідань «Місто» 
(1952), повість «Аварія» (1956), 
роман «Обіцянка» (1958), зб. ста¬ 
тей «Проблеми театру» (1955), 
п’єси «Метеор» (1966), «Співучас¬ 
ник» (1973), «Остання година» 
(1978). В творчості Д. піддано 
критиці бурж. суспільство. 
Те.: Укр. перек л.— Страніцкі і 
національний герой. «Всесвіт», 1961, 
МЬ 9; Суддя та його кат. К., 1970; 
Рос. перек л.— Комедии. М., 
1969. М. М. Пінчевський. 
ДЮССЕЛЬДОРФ — місто на за¬ 
ході ФРН, адм. центр землі Пн. 
Рейн-Вестфалія, на р. Рейні, біля 
впадіння в нього р. Дюсселю; за¬ 
лі знич. вузол, аеропорт. 670 тис. 
ж. (1975). Д. — один з найбіль¬ 
ших екон. центрів ФРН. Розвину¬ 
ті металургія, гол. чин. вироби, 
сталі й прокату (особливо прокат 
труб), машинобудування, зокрема 
верстатобудування; хім. пром-сть. 
Підприємства скляної, деревообр., 
текст., швейної, харч, галузей. 
Великий торг, центр. У Д. зосе¬ 
реджені правління найбільших 
зх.-нім. концернів і банків. Ун-т> 
мед. академія, Держ. художня ака¬ 
демія, адм.-госп. академія, ін-т 
чорної металургії; музеї. Архіт. 
пам’ятки: церкви Санкт-Ламбер- 



505 
тус (13 ст., перебудована 1394) 
і Санкт-Андреас (1622—29), зам¬ 
кова башта (13 ст.), ратуша 
(1570—73). Серед споруд 20 ст.— 
будинки фірм Маннесмана (1912, 
арх. П. Беренс; 1958—60, арх. 
П. Шнейдер-Еслебен) і Тіссена 
(«Фенікс Рейнрор», 1957—60, ар¬ 
хітектори Г. Гентріх, Г. Печніг), 
концертний зал «Рейнгалле» (1926, 
арх. В. Крейс) та ін. Д. відомий 
з 12 ст. В Д. народився Г. Гейне. 
ДЮССЕЛЬДОРФСЬКА ШКбЛА 
— одна з найвідоміших шкіл нім. 
живопису середини 19 ст. Творам 
художників цієї школи властиві 
умовна театральність, сентимен¬ 
тальність і разом з цим висока 
тех. майстерність. Представники: 
К.-Ф. Лессінг, Т. Гільдебрандт, 
Е. Бендеман та ін. В роки револю¬ 
ції 1848—49 твори К.-В. Гюбнера 
та І.- П. Газенклевера набули го¬ 
строго соціального спрямування. 
Іл. с. 503. 
ДЮШЕНЄЯ (ОисЬепеа) — рід рос¬ 
лин родини розових. Багаторічні 
трави з коротким кореневищем, 
довгими нитковидними повзучи¬ 
ми стеблами, що вкорінюються 
у вузлах, і трійчастими довгоче- 
решковими листками. Квітки дво¬ 
статеві, поодинокі, містяться в 
пазухах стеблових листків. Плід 
складається з численних сім’я¬ 
нок, занурених у соковите, м’ясис¬ 
те, більш або менш кулясте квітко¬ 
ложе. 2 види, поширені в Пд.-Сх. 
Азії. В СРСР, у т. ч. в УРСР, 
трапляється здичавіла Д. і н д і й - 
с ь к а (О. іпсііса) вис. до 1 м, з 
жовтуватими квітками й темно- 
червоними плодами; іноді її ви¬ 
рощують як декоративну рослину. 
ДЛГЕ/ІЬ (АгсЬап§еІіса) — рід 
дво- або багаторічних трав’янис¬ 
тих рослин родини зонтичних. 
10 видів, поширених у Пн. півкулі. 
В СРСР — 5 видів, з них в УРСР — 
один: Д. лікарський (А. 
оЙісіпаїіз) з прямостоячим гілляс¬ 
тим, всередині порожнистим стеб¬ 
лом заввишки до 2 м і коротким 
товстим кореневищем. Листки 
з великими піхвами, двічі-тричі-пе- 
ристорозсічені. Квітки дрібні, 
зеленувато-білі, зібрані у великі 
кулясті зонтики. Росте на болотах, 
по берегах річок (в УРСР — на 
Поліссі і в Лісостепу). Добрий ме¬ 
донос. Кореневище та корені Д. 
містять ефірну олію, к-ти, дубиль¬ 
ні речовини, використовують їх 
у лікеро-горілчаному вироби, та 
в медицині — як засіб, що сприяє 
травленню. Іл. с. 503. 
ДУДЧЕНКО Григорій Кононович 
[25.IX (7.Х) 1869, с. Кирилівка, 
тепер с. Шевченкове Звенигород¬ 
ського р-ну Черкаської обл.— 
25.V 1921, там же] — укр. живо¬ 
писець. У 1884—89 навчався в 
Київ, рисувальній школі М. Му¬ 
рашка, 1889—94 — в петерб. АМ. 
Створював невеликі поетичні пей¬ 
зажі («Дворик», «Зустріч проме¬ 
нів», 1884; «Левада»; серія «Село 
Кирилівка»; «Річка Стугна», 1895; 
«Вечір над Дніпром»; «Київ. Вид 
па Поділ», 1912; «Хмара над Дніп¬ 
ром», 1919), позначені тонким 
психологізмом портрети Ф. Кра- 
сицького, 1884; «Голівка дівчин¬ 
ки», 1892; лірника Герасима, 1885; 
скульптора Ф. Балавенського, 

1907; та ін.). Твори Д.зберігаються 
в ДМУОМі, Львів, музеї укр. мис¬ 
тецтва, Полтав. і Харків, худож¬ 
ніх музеях. У 1894—1919 викладав 
у Київ, рисувальній школі М. Му¬ 
рашка та Київ, худож. уч-щі. 
Літ.: Михайлів Ю. Г. Дядченко. X., 
1931. 

ДУДЧЕНКО Марина Григорівна 
[н. 31.УІІ (13.УІІІ) 1911, Київ] — 
укр. рад. геолог і мінералог, док¬ 
тор геолого-мінералогічних наук 
(з 1965). У 1935 закінчила Київ, 
гірничо-геол. ін-т. У 1936—41 пра¬ 
цювала в Укр. геол. управлінні, 
1943—45 — в Ін-ті геології АН 
Узб. РСР, з 1946 — в Ін-ті геол. 
наук АН УРСР. Осн. дослідження 
стосуються мінералогії осадоч¬ 
них порід, закономірностей розмі¬ 
щення й речовинного складу роз¬ 
сипних титанових та рідкісномета¬ 
левих родовищ. Держ. премія 
УРСР, 1975. Г. І. Молявко. 
ДЯ К (від грец. 6іахо\ое — при¬ 
служник) — 1) У Давній Русі 
(до 14 ст.) — переписувач у кня¬ 
зівській канцелярії. Більшість Д. 
була холопами. У Рос. централізо¬ 
ваній д-ві до 18 ст.— значний 
урядовець. Д. очолювали прикази 
й губні установи — губні ізби, 
входили до складу земських собо¬ 
рів, Боярської думи (думні Д.). 
Поступово складалася спадкова 
приказна бюрократія, що була 
опорою самодержавної влади в бо¬ 
ротьбі проти боярської аристокра¬ 
тії. 2) Нижчий церковний служи¬ 
тель у православній церкві; пса¬ 
ломщик, іноді ще вчитель у дя- 
ківці. Див. також Мандрівні 
дяки. 
ДЯКГВКИ — приватні парафіяль¬ 
ні школи. Виникли в Київ. Русі 
в 11 ст. після поширення христи¬ 
янства. На тер. сучас. України Д. 
були найпоширенішою системою 
елементарного навчання до 1-ї пол. 
19 ст. Засновувалися переважно 
при церк. парафіях під наглядом 
священика. За домовлену з бать¬ 
ками учнів плату вчителями були 
дяки: на Наддніпрянській Укра¬ 
їні — часто мандрівні дяки, на 
Буковині — даскали (від грец. 
бібасгхаХод — учитель), на За¬ 
карпатті — дяки-співаки. Учнів 
навчали слов. азбуки, читання за 
«Часословом», «Псалтирем», «Апо¬ 
столом», письма, іноді — арифме¬ 
тики. Зникли з поширенням держ. 
школи з 2-ї пол. 19 ст. 
Д4КЛО — феодальна грошова й 
натуральна рента на Україні і в 
Білорусії в 15—18 ст. Спершу Д. 
охоплювало лише натуральні по¬ 
винності, які стягували з селян на 
користь поміщиків. Згодом Д. по¬ 
чали називати й держ. податки, 
що їх збирали з укр. і білорус, 
селян на утримання держ. управ¬ 
ління і військ феод. Литви й шля- 
хет. Польщі. 
ДЯТЛОВ Петро Юрійович 
[1 (ІЗ).ІІ 1883—1933] — діяч ре- 
волюц. руху на Україні, один з 
перших перекладачів творів В. І. 
Леніна укр. мовою. Член Кому¬ 
ністичної партії з 1926. Н. в м. 
Старо дубі (тепер Брянської обл.) 
в сім’ї ремісника. З 1904 жив на 
Україні. Був одним з активних 
діячів укр. дрібнобурж. націона¬ 
лістичної орг-ції РУП. У 1908 емі¬ 
грував за кордон. Закінчив Празь¬ 

кий політехнікум і Віденський 
ун-т. У 1912—14 відновив зв’язки 
з В. І. Леніним, які встановив ще 
1903. З 1918 — член Компартії 
Австрії. В 1919 у Відні почав вида¬ 
вати укр. мовою «Комуністичну 
бібліотеку», де 1920 вийшли пра¬ 
ці В. І. Леніна <Держава і рево¬ 
люція», «Чергові завдання Радян¬ 
ської влади*. З 1921 — член 
КПЗУ. В 1925 повернувся на Рад. 
Україну. Працював викладачем 
у вузах Харкова, редактором 
Держ. в-ва України. 
ДЯТЛОВІ (Рісісіае) — родина пта¬ 
хів ряду дятлоподібних. Довж. 
тіла 16—48 см, маса 16—300 г. 
Дзьоб міцний конічний, з долото¬ 
подібним кінцем. Язик можуть 
висувати далеко вперед; ним Д. 
добувають з деревини комах і 
їхніх личинок. Забарвлення зде¬ 
більшого строкате, часто яскраве, 
іноді одноманітне (чорне, зелене). 
Гніздяться Д. в дуплах; у кладці 
З—7 (іноді 10—12) яєць. Родина 
включає 224 види, поширені в 
лісах повсюди, крім Австралії, 
Полінезії, Нової Гвінеї й Мада¬ 
гаскару. В СРСР — 14 видів Д., 
з них в УРСР — 10, зокрема най¬ 
поширеніші великий строкатий 
дятел (Оепсігосороз шаіог), кру¬ 
тиголовка, зелений (Рісиз уігісіія), 
сизий (Р. сапиз), білоспинний (О. 
Іеисоїоз), середній (О. шесііиз) і 
малий (О. шіпог) дятли, жовна та 
інші. Іл. с. 503. 
ДЯТЛОПОДГбНІ (РісіЬгше5) — 
ряд птахів. Довж. тіла 10—65 см, 
маса 6—300 г; дзьоб прямий заго¬ 
стрений, лапи зигодактильного ти¬ 
пу (два пальці спрямовані вперед, 
два назад). Живляться плодами, 
насінням, комахами. Гніздяться 
в дуплах або норах. Яйця білі. Пта¬ 
шенята народжуються сліпі, голі. 
2 підряди — примітивні Д. (СаІЬи- 
Іае) і власне дятли (Рісі), 6 родин, 
74—83 роди, бл. 400 видів, поши¬ 
рених по всій земній кулі, крім 
Австралії, Нової Зеландії, Нової 
Гвінеї, Полінезії і Мадагаскару. 
В СРСР — 6 родів з 15 видами, 
у т. ч. в УРСР — 4 роди, 11 видів 
3 родини дятлових. Відіграють 
позитивну роль у лісових оіогео- 
ценозах, знищуючи шкідливих ко¬ 
мах. Викопні рештки відомі з 
еоцену (Пн. Америка) й олігоцену 
(Франція). М. А. Воїнственський. 
дяч£н К О Вадим Євгенович 
[18 (ЗО).ХІІ 1896, Нижній Новго¬ 
род, тепер м. Горький — 2.VI 1954, 
Київ] — укр. рад. математик, чл.- 
кор. АН УРСР (з 1934). Закінчив 
Мор. корпус (1916). Працював у 
Київ, ун-ті (1926—54). Осн. праці 
Д. стосуються застосування мате¬ 
матики до задач з фізики та механі¬ 
ки (відносності теорії, електрон¬ 
ної оптики, матем. теорії термо¬ 
елементів та заг. механіки). З 
1946 розробляв фіз.-тех. методи 
обчислювальної математики, кон¬ 
струкції обчислювальних приладів. 
Під його керівництвом у Києві 
було розроблено перші електро¬ 
інтегратори і створено в Київ, 
ун-ті лабораторію електромоде- 
лювання та обчислювальної ма¬ 
тематики. 
ДЯЧ&НКО Дарія Григорівна 
(1924, с. Кумарі, тепер Врадіїв- 
ського р-ну Миколаївської обл.— 
2.IV 1944, Тирасполь) — комсо- 

ДЯЧЕНКО 

Г. К. Дядченко. Авто» 
портрет. Олівець. 1890. 

Г. К. Дядченко. 
Голівка дівчинки. 1892. 
Державний музей укра¬ 
їнського образотворчого 
мистецтва в Києві. 

Л. С. Дьомін. 
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ДЯЧЕНКО 

М. 1. Дьоміна. 

Ч. Дьюк. 

Д. М. Дяченко. 
Корпус лісотехнічного 
факультету Українсь¬ 
кої сільськогосподарсь¬ 
кої академії в Києві. 
1923—30. Сучасний виг¬ 
ляд. 

молка-підпільниця, Герой Рад. 
Союзу (1958). Член ВЛКСМ з 
1938. Під час Великої Вітчизн. 
війни, в період тимчасової окупа¬ 
ції с. Кримки (тепер Первомайсь- 
кого р-ну Миколаїв, обл.) фашист, 
загарбниками,— одна з організа¬ 
торів і керівників підпільної ком¬ 
сомольської орг-ції <Партизансь¬ 
ка іскра*. Підтримувала зв’язок 
з партизан, загонами сусідніх 
районів, керувала новоандріївсь- 
кою підпільною групою, яка вхо¬ 
дила до складу «Партизанської 
іскри», брала участь у бойових 
операціях. 1.ІІІ 1943 під час вико¬ 
нання однієї з них Д. схоплена оку¬ 
пантами. Після катувань — роз¬ 
стріляна. 

дячЄнко Д м итро М и хай лов ич 
(14. VIII 1887, Таганрог — 21. V 
1942) — укр. рад. архітектор. У 
1915 закінчив Ін-т цивільних інже¬ 
нерів у Петрограді. Споруди: лі¬ 
карня в Лубнах Полтав. обл. 
(1914—15); комплекс будинків 
Академії с.-г. наук УРСР (1923— 
ЗО) та гол. корпус Інженерно-буд. 
ін-ту (1936—37) — в Києві. В 
своїй творчості Д. широко засто¬ 
совував прийоми і форми укр. 
барокко. В 1926 й 1930 розробив і 
видав альбоми типових проектів 
колг. житла для УРСР. 
дячЄнко Микита Андрійович 
[14 (26).ІХ 1809, с. Ячники, тепер 
Лохвицького р-ну Полтавської 
обл.—9 (21).ІУ 1877, Київ] — 
укр. математик. Закінчив (1829) 
Харків, ун-т. З 1832 викладав у 
тому ж ун-ті. З 1839 — професор 
Київ, ун-ту (з 1862 — засл. профе¬ 
сор). Осн. праці Д. стосуються 
матем. аналізу та його застосувань 
до ін. розділів математики й меха¬ 
ніки. Його брат проф. А. А. Дя¬ 
ченко (1814—52) також викладав 
математику в Київ, університеті. 
Літ.: Історія Київського університе¬ 
ту. К., 1959. 

дячЄнко Сергій Степанович [н. 
24.IX (6.Х) 1898, с. Нова Басань, 
тепер Бобровицького р-ну Черні¬ 
гівської обл.] — укр. рад. мікро¬ 
біолог, засл. діяч науки УРСР 
(з 1967). Член КПРС з 1961. За¬ 
кінчив Київ. мед. ін-т (1927), в яко¬ 
му почав працювати з 1935 (з 
1943 — завідуючий кафедрою мі¬ 
кробіології). 
Основні праці присвячені вив¬ 
ченню антигенної структури черев¬ 
нотифозного мікроба, а також іму¬ 
нологічної реактивності організму, 
зокрема від дії гормональних пре¬ 
паратів. Нагороджений орденом 
Трудового Червоного Прапора, ме¬ 
далями. 
дьбмін Лев Степанович (н. 
11.1 1926, Москва)—льотчик- 
космонавт СРСР, Герой Рад. Сою¬ 
зу (1974), полковник-інженер, 
кандидат технічних наук (1963). 
Член КПРС з 1956. Закінчив 
військове авіац. уч-ще зв’язку й 
Військ.-пов. інженерну академію 
ім. М. Є. Жуковського (1956). В 
загоні космонавтів — з 1963. Ра¬ 
зом із Г. В. Сарафановим здійснив 
орбітальний політ (26—28. VIII 
1974) на космічному кораблі «Союз- 
15», у ході якого проводились на¬ 
ук. -тех. експерименти по опрацю¬ 
ванню процесів маневрування і 
зближення з наук, орбітальною 

станцією «Салют-3» в різних ре¬ 
жимах польоту. Портрет с. 505. 
ДЬйМІНА Маргарита Іванівна 
(н. 14.11 1922, Оренбург) — укр. 
рад. актриса музичної комедії, 
нар. артистка УРСР (з 1973). Член 
КПРС з 1956. В 1947 закінчила 
Моск. театрально-експерименталь¬ 
ну студію. В 1947—53 — артистка 
Львів., з 1954 — Одес. театру 
муз. комедії. Ролі: Пепітта, Ла¬ 
риса («Вільний вітер», «Біла ака¬ 
ція» Дунаєвського), Комариха 
(«Весілля в Малинівці» Б. Алек- 
сандрова), Стассі («Сільва» Каль- 
мана) та ін. Нагороджена орденом 
«Знак Пошани». 
ДЬіЬЇ фелуеу) Джон (20.Х 1859, 
Барлінгтон, ошт. Вермонт — 1.УІ 
1952, Нью-Йорк) — амер. психо¬ 
лог, педагог, філософ-ідеаліст. 
Висунув нову версію прагматизму, 
названу ним інструменталізмом. 
За Д., всі види людської діяльності 
являють собою інструменти для 
розв’язання індивідуальних і со¬ 
ціальних проблем. Хоч основою 
реальності, за Д., є досвід, який 
включає все багатство проявів 
людського життя, проте істину ви¬ 
значає не її відповідність об’єктив¬ 
ній дійсності, а практична корис¬ 
ність. Вороже ставився до марк¬ 
сизму-лен і н і зму. 
Літ.: Кроссер П. К. Нигилизм Джона 
Дьюи. Пер. с англ. М., 1958. 

І. В. Бичко. 
ДЬЮК фике) Чарлз (н. З.Х 1935, 
Шарлотт, шт. Пн. Кароліна) — 
астронавт СІЛА. Закінчив Мор. 
академію СІЛА (1957) та Масса- 
чусетський технологічний ін-т 
(1964). Після закінчення школи 
по підготовці пілотів для аерокос¬ 
мічних досліджень (1965) працю¬ 
вав у ній конструктором систем 
керування. З 1966 — у групі астро¬ 
навтів. Разом із Дж. Янгом і Т. 
Маттінглі 16—26.IV 1972 здійс¬ 
нив політ на Місяць на космічному 
кораблі «Аполлон-16». Тричі ви¬ 
ходив на поверхню Місяця, пере¬ 
бував на ній загалом 20 год 14 хв. 
Для пересування по місячній по¬ 
верхні Д. і Янг користувались мі¬ 
сяцеходом. 
ДЬЯКбВСЬКА КУЛЬТУРА — 
археологічна культура стародавніх 
фінно-угорських племен (предків 
літописних мері, весі й муроми), 
які жили в Волзько-Окському ме¬ 
жиріччі та верхів’ях Волги в 2-й 
пол. 1-го тис. до н. е. Назва похо¬ 
дить від городища, дослідженого 
1864 біля с. Дьякова поблизу 
Москви. Пам’ятками Д. к. є роз¬ 
міщені на мисах річок городища 
та поселення з залишками напів- 
землянкових і наземних жител. 
Осн. заняття носіїв Д. к.— ско¬ 
тарство, землеробство, мисливство 
й рибальство. Вони вміли оброб¬ 
ляти залізо і бронзу, займалися 
ткацтвом і різьоленням на кістці, 
виробляли посуд. Деякі дослідни¬ 
ки частину пам’яток Д. к. пов’я¬ 
зують з предками слов’ян. 
Літ.: Горюнова Е. И. Зтническая исто- 
рия Волго-Окского междуречья. М., 
1961; Древнєє поселение в Подмоско- 
вье. М., 1970. 
ДЬДКОНОВ Микола Михайлович 
[н. 28.III (10.ГУ) 1911, с. Усть- 
Вим, тепер Комі АРСР] — комі 
рад. драматург, режисер, засл. 
арт. РРФСР (з 1951). Член КПРС 
з 1941. Друкується з 1937. В дово¬ 

єнні роки в співавторстві з С. Єр- 
моліним написав п’єси «Глибокий 
заплав», «Домна Каликова», «Во¬ 
рони» (всі — 1939), «Мужність» 
(1940). Популярна п’єса Д. з жит¬ 
тя колгоспного села «Весілля з 
приданим» (1950; Держ. премія 
СРСР, 1951). За п’єсою знято кі¬ 
нофільм. П’єси: «Три богатирі» 
(1960), «Квартет Миколи Куроч- 
кіна» (1962), «Вичегодський бу¬ 
кет» (1966), «Золотий медальйон» 
(1971). Поставив драму І. Франка 
«Украдене щастя» та комедії О. 
Корнійчука. Нагороджений двома 
орденами «Знак Пошани», ме¬ 
далями. 
Те.: Укр. перек л.— Весілля з 
приданим. К., 1951. Є. О. Ігуїиев. 

Е — шоста буква укр. алфавіту. 
Є в усіх алфавітах, створених на 
слов’яно-кириличній і лат. гра¬ 
фічній основі. За формою накрес¬ 
лення веде початок ^від граждан¬ 
ського шрифту, де и було запро¬ 
ваджено замість кириличної. В 
сучас. укр. мові нею позначають 
голосний звук переднього ряду 
середнього підняття. В наголоше¬ 
ній позиції вимовляється як «е» 
(мед, темно), а в ненаголошеній — 
близько до «и» (пор. веселий — 
весело, село — села). Приголосні 
перед «е» не пом’якшуються. Для 
передачі м’якості приголосного пе¬ 
ред «е» використовують букву «є». 
ЕАМ (новогрец. ЕАМ, скорочен¬ 
ня від ‘ЕХЛт|уіи6у ’АяєХєоОєрсо- 
тіибу М£тсояоу — Грецький на¬ 
ціонально-визвольний фронт) — 
патріотична організація грец. на¬ 
роду в роки 2-ї світової війни. 
Засн. 27.IX 1941 за ініціативою 
Компартії Греції. Був одним з 
організаторів Руху Опору проти 
нім.-фашист, окупації. В грудні 
1941 ЦК ЕАМ створив Грец. нар.- 
визвольну армію (ЕЛАС), 1941— 
42 провів масові антифашист, де¬ 
монстрації в грец. містах. З 1943 
ЕАМ сприяв встановленню нар.- 
демократичної влади у визволених 
районах. 10.III 1944 ЦК ЕАМ 
утворив Політ, к-т нац. визволен¬ 
ня (фактично — уряд). У 1944 
ЕАМ очолив всенар. війну за пов¬ 
не визволення країни. Налічував 
1,8 млн. чол. (1944). В грудні 
1944 — лютому 1945 ЕАМ керував 
ЕЛАС у боротьбі проти англ. ін¬ 
тервентів. 24.IV 1945 був перетво¬ 
рений на блок лівих партій (Ком¬ 
партія, Аграрна, Демократична та 
ін.). В умовах громадян, війни 
27.XII 1947 реакційний бурж. 
уряд Греції заборонив ЕАМ. 
ЄББІНГАУЗ (Ебб інггаус; ЕЬЬіпд- 
Ьаиз) Герман (24.1 1850, м. Бар¬ 
мен, тепер Вупперталь — 26.11 
1909, м. Галле) — нім. психолог, 
представник експериментальної 
психології. Стояв на позиціях 
психофізичного паралелізму. Пра- 
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ці «Основи психології»- (1902) та 
«Нарис психології»- (1908) перекла¬ 
дено рос. мовою. 
ЙБЕРТ (ЕЬегЬ) Макс (4.IX 1879, 
м. Стендаль, тепер НДР — 15.XI 
1929, Берлін) — нім. археолог, 
професор Кенігсберзького ун-ту. 
Видав «Словник з доісторії» (т. 
1—15, 1924—32), в якому вміщено 
відомості про найдавніші періоди 
історії людства, здобуті археоло¬ 
гією, лінгвістикою, етнографією. 
В 1910—11 провадив розкопки на 
тер. кол. Херсонської губ. Його 
праця «Південна Росія в давнину» 
(1921) подає зведення археол. 
знахідок на Пд. України на той 
час. 
ЙБЕРТ (ЕЬегі) Фрідріх (4.II 1871, 
Гейдельоерг — 28.11 1925, Берлін) 
— нім. політ, діяч. Один з пра¬ 
вих лідерів соціал-демократії. З 
1889 — член С.-д. партії Німеччи¬ 
ни. З 1912 — депутат рейхстагу. 
В роки 1-ї світової війни стояв на 
позиціях соціал-шовінізму. Під 
час Листопадової революції 1918 в 
Німеччині — рейхсканцлер, член 
уряду Веймарської республіки. 
Уряд Е.— Шейдемана в січні 
1919 придушив революц. виступи 
берлінського пролетаріату. В 
1919—25 — президент Німеччини. 
Проводив антиробітн. політику, 
санкціонував придушення Бавар¬ 
ської Радянської республіки 1919, 
Рурського повстання 1920, Гам¬ 
бурзького повстання 1923, робітн. 
урядів Тюрінгії й Саксонії. Під 
час президентства Е. було укладе¬ 
но Рапалльський договір 1922 з 
Рад. Росією. 
ЕБЕРТЙСТИ — політ. угрупо¬ 
вання лівих якобінців кінця 1793— 
початку 1794 в період Великої 
французької революції. Його лі¬ 
дерами були Ж.-Р. Ебер (звідси 
назва) — кордельєр, видавець газ. 
«Пер Дюиіень, А.-Ф. Моморо, 
Ф.-Н. Венсан, Ш. Ронсен. У своїй 
соціально-екон. програмі Е. знач¬ 
ною мірою відобразили позиції тру¬ 
дящих, виступали за революц. те¬ 
рор, максимум цін, боротьбу проти 
спекуляції, за дехристияніза¬ 
цію. В Конвенті боролися проти 
«болота», правих якобінців на 
чолі з Ж.-Ж. Дантоном. Брали 
активну участь у розгромі <шале- 
нихь. Вимагаючи усунення помір¬ 
кованих діячів, загрожували пов¬ 
станням проти Комітету громад¬ 
ського порятунку. 14.111 заареш¬ 
товані, 24.III 1794 гільйотиновані 
за вироком Революційного три¬ 
буналу. 
Єбла — стародавня держава з 
столицею у м. Ебла, що існувала 
в 3-му тис. до н. е. у Месопотамії. 
Залишки м. Ебла відкрив 1978 
італ. археолог П. Маттіє під час 
розкопок пагорбу Тель Мардіх 
(на Пн. Зх. Сірії). Знайдені пи¬ 
семні джерела (понад 15 тис. гли¬ 
няних клинописних таблиць з тек¬ 
стами угод, хронік, записів торгов¬ 
ців) свідчать, що країна в період 
свого розквіту поширювала владу 
на більшу частину тер. Бл. Сходу, 
перебувала в договірних відноси¬ 
нах з містом-державою Ашшуром. 
Е. славилася металевими, кераміч¬ 
ними, дерев’яними виробами, пур¬ 
пуровими тканинами. Бл. 2300 до 
н. е. Е. зазнала поразки в боротьбі 
проти Аккаду за панування на 

р. Євфраті, столиця її була зруйно¬ 
вана (незабаром відбудована, 2000 
до н. е. зруйнована вдруге). 
Знайдені під час розкопок доку¬ 
менти спростовують свідчення Біб¬ 
лії, оскільки згадувані в них деякі 
факти мали місце на 500 років ра¬ 
ніше, ніж про них розповідається 
в Біблії. Л.Л. Дмитренко. 
ЄБРО — ріка на Пн. Сх. Іспанії. 
Довж. 928 км, площа бас. 86,8 
тис. км2. Бере початок на пд. схи¬ 
лах Кантаорійських гір, впадає 
в Середземне м., утворюючи дель¬ 
ту. Живлення мішане, характерні 
зимові повені. Судноплавна до 
м. Сарагоси. ГЕС. Використо¬ 
вують для зрошування. На Е.— 
міста Логроньйо, Сарагоса, Тор- 
тоса. 
ЕБУЛІОСКОПІЯ (від лат. еЬиІ- 
Ііо — киплю і грец. охояєсо — 
розглядаю) — метод визначення 
молекулярної маси розчиненої ре¬ 
човини за підвищенням температу¬ 
ри кипіння розчинів порівняно з 
чистим розчинником. 
ЕВАКУАЦІЯ (лат. еуасиаііо, 
букв.— спорожнення) — 1) Виве¬ 
зення з районів воєнних дій у 
тил поранених, полонених, насе¬ 
лення, а також трофеїв та інших 
матеріальних засобів. 2) Виведен¬ 
ня військ із зайнятих ними раніше 
районів. 3) Вивезення цивільного 
населення, підприємств, установ, 
майна та інших цінностей з місце¬ 
вості, що перебуває під загро¬ 
зою нападу ворога або стихійного 
лиха. 
ЕВАНС (Еуапз) Артур-Джон (8.VII 
1851, Наш-Мілс, Гартфордшір 
— 11.VII 1941, Юлбері, поблизу 
Оксфорда) — англ. археолог. В 
результаті досліджень і розкопок 
на о. Кріт 1899—1930 (з перервами) 
відкрив залишки Кноського пала¬ 
цу (див. Кнос) і вивчив матеріаль¬ 
ну культуру Кріту за бронзового 
віку, дослідив глиняні таблички 
з піктографічним письмом і лі¬ 
нійним письмом. Відкриття Е. 
разом з дослідженнями Г. Шліма- 
нй і Б. Дерпфельда дали уявлення 
про зовсім до того невідому доел- 
лінську культуру (3000—1100 до 
н. е.); за ім’ям легендарного царя 
Міноса Е. назвав її мінойською 
(див. Егейська культура). 
ЄВАНС (Еуапз) Рональд (н. 10.XI 
1933, м. Сент-Френсіс, шт. Кан- 
зас) — астронавт СІЛА. Закінчив 
Канзаський ун-т. Служив у мор. 
авіації. В групі астронавтів — з 
1966. Разом з Ю. Сернаном і X. 
Шміттом 7—19.XII 1972 здійснив 
політ на Місяць на космічному 
кораблі «Аполлон-17» як пілот 
осн. блока корабля. 

М. Я. Орлов. 
ЕВАНХЕЛІСТА (Еуап^еіізіа) Крі- 
санто (1888, пров. Булакан — 
лютий 1942) — діяч національно- 
визвольного і комуністичного руху 
на Філіппінах. За фахом друкар. 
Один із засновників Компартії 
Філіппін (КПФ, 1930). З 1927 — 
віце-президент найбільшого проф¬ 
спілкового об’єднання країни — 
Робітн. конгресу (РК), з 1929 —ге¬ 
неральний секретар Спілки проле¬ 
тарів — профспілкового центру, що 
відколовся від РК. В 1930—33— 
генеральний секретар ЦК КПФ. 
У 1933—36 перебував в ув’яз¬ 
ненні. З 1938 — голова ЦК КПФ. 

У 1942 заарештований япон. полі¬ 
цією, загинув у в’язниці. 
ЕВАРНЙЦЬКИЙ Дмитро Івано¬ 
вич (1855—1940) — український 
історик, археолог і письменник. 
Див. Яворницький Д. І. 
евб£я — острів в Егейському м., 
біля сх. узбережжя Балкансько- 
го п-ова, з яким сполучений мостом. 
Належить Греції. Пл. 3600 км2. 
Рельєф гірський, вис. до 1743 м 
(г. Дірфіс). Поклади заліз, і хро¬ 
мових руд, мармуру. Розвинуті 
садівництво, тваринництво, ри¬ 
бальство. Гол. місто — Халкіс. 
ЕВГЛЕНОВІ ВОДОРОСТІ (Еи§- 
ІепорЬуіа) — відділ нижчих рос¬ 
лин. Рухливі одноклітинні, рід¬ 
ше колоніальні організми. Біль¬ 
шість Е. в. забарвлена в зелений 
колір, деякі безбарвні або (дуже 
рідко) червоні. Мають один, іноді 
два джгутики. Протопласт одно- 
ядерний, у більшості видів з віч¬ 
ком і спец, пігментними клітина¬ 
ми — хроматофорами. Продукт 
асиміляції — вуглевод парамілон. 
Зовні тіло вкрите перипластом — 
ущільненим зовн. шаром цито¬ 
плазми, поверх якого в кількох ро¬ 
дів Е. в. утворюється твердий «бу¬ 
диночок». Відомі.# паразитні фор¬ 
ми. Розмножуються поздовжнім 
поділом. Поширені гол. чином в 
прісноводних водоймах. Трапля¬ 
ються в солонуватих водах на воло¬ 
гому грунті та ін. Переважна біль¬ 
шість — вільноплаваючі організми. 
Відомо понад 800 видів. Багато 
зоологів відносять евглен до джгу¬ 
тикових тварин типу найпрості¬ 
ших. Іл. див. на окремому арку¬ 
ші до ст. Водорості, т. 2, с. 352— 
353 (позиції 26, 27). 
ЕВДЕМОНГЗМ (від грец. єбба- 
іщтацо£ — щастя) — етичний 
принцип, який основою моральнос¬ 
ті вважає прагнення людини до 
щастя (до суспільного щастя — 
соціальний Е., до особистого — 
індивідуалістичний Е.). Близький 
до гедонізму. Найбільшого роз¬ 
витку набув в античній етиці 
(Демокріт, Сократ, Арістотель); 
пізніше етику Е. розвивали франц. 
матеріалісти 18 ст. (К.-А. Гельве- 
цій, Д. Дідро). Як принцип мета- 
фіз. етичних вчень Е. хибує на 
абстрактність, нерозуміння класо¬ 
вої природи моралі. 
ЕВДІАЛІТ (грец. єббіаХитое — 
той, що легко розпадається) — 
мінерал класу силікатів. (Са, 
Ре)2 2г [5і309]2. Сингонія триго¬ 
нальна. Густ. 2,93. Твердість 5,5— 
6. В СРСР є на Польському п-ові. 
В значних кількостях — руда цир¬ 
конію. 
ЕВДбКС Кнідський (Еббо|о£ 
6 Куі6ю£; бл. 408 — бл. 355 до 
н. е.) — давньогрецький матема¬ 
тик і астроном. Заснував у м. Кні- 
ді (на Пд. Зх. Малої Азії) школу 
математиків і астрономів. Першим 
розробив заг. теорію пропорцій, 
розробив т. з. метод вичерпування, 
за допомогою якого одержано бага¬ 
то формул площ фігур та об’ємів 
тіл тощо. Е. одним із перших спро¬ 
бував побудувати теорію руху 
планет. Твори Е. до нас не ді¬ 
йшли. 
£ВЕ (самоназва — евегбе) — на¬ 
род, споріднений з народом фон. 
Населяє пд.-сх. райони Гани і пд. 
райони Того. Заг. чисельність — 
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Евкаліпт кулястий: 
1 — гі^ка з квіткою і 
недостиглими плодами; 
2 — поздовжній розріз 
плода: 3 — насінини. 

Евкомія в’язолиста: 
1 — гілочка з тичинко 
вими суцвіттями; 
2 — гілочка з маточко¬ 
вим суцвіттям. 

2,5 млн. (1977, оцінка). Мова—еве, 
належить до підгрупи ква, групи 
нігер-конго нігеро-кордофанської 
сім’ї. Серед Е. поширені давні ві¬ 
рування (культ сил природи, культ 
предків), частина Е. сповідує іслам 
і християнство. До європ. коло^ 
нізації 19 ст. у Е. були розвішуті 
землеробство, ремесла, торгівля, 
мистецтво, фольклор. Осн. занят¬ 
тя сучас. Е.— землеробство. 
£ВЕЛІНГ (Аує1іп§) Едуард (29.Х1 
1851, Сток-Ньюїнгстон — 2. VIII 
1898, Лондон) — діяч англ. ро¬ 
біте. руху, соціаліст. Редактор 
соціалістичного журн. «Прогрес» 
(1883—84). У 1884 — член С.-д. 
федерації; засудивши її сектантсь¬ 
ку програму, тоді ж вийшов з 
неї і взяв участь в організації 
Соціалістичної ліги (член ліги до 
1888). Разом зі своєю дружиною 
Е. Маркс був активним пропаган¬ 
дистом марксизму. Учасник руху 
за створення т. з. нових тред- 
юніонів. Сприяв створенню й ді¬ 
яльності Інтернаціоналу 2-го. Ав¬ 
тор ряду праць з питань марксиз¬ 
му і робіте, руху. Драматург 
і літературознавець. 
£ В ЕЛІНГ (Аує1іп£) Елеонора 
(16.1 1855—31.III 1898)—діяч 
англ. і міжнар. робіте, руху. Мо¬ 
лодша дочка К. Маркса. Див. 
Е. Маркс. 
£ВЕНБАХ Семен Маркович 
(20.IV 1870, Харків — 31.1 1937, 
Київ) — укр. рад. художник теат¬ 
ру. Навчався в Харків., пізніше 
в Одес. рисувальних школах. Пра¬ 
цював у приватних оперних теат¬ 
рах Харкова (1889—1900), Києва 
(1901—16), Петрограда (1916—17). 
В 1921—37 Е.— художник Київ, 
театру опери та балету, в якому 
оформив вистави: «Садко» Римсь¬ 
кого-Корсакова (1903), «Дубров- 
ський» Направника (1921), «Фа- 
уст» Гуно (1924), «Ніч перед 
різ двом ► Римського-Корсакова 
(1928), «Наталка Полтавка» Ли- 
сенка (1935) та ін. 
ЕВ£НИ (стара назва — ламути) — 
народ, який живе в деяких райо¬ 
нах Магаданської і Камчатської 
областей і в пн. районах Якут. 
АРСР на Сх. від нижньої Лени. 
Чисельність — 12 тис. чол. (1970, 
перепис). Мова — евенська, тун- 
гусо-маньчжурської групи алтай¬ 
ської сім’ї мов. За походженням, 
господарством і культурою Е. 
близькі до евенків. 
ЕВ£НКИ (стара назва — тунгу¬ 
си) — народ, який живе в лісовій 
смузі Сибіру (від Єнісею до Охот- 
ського м.). Заг. чисельність в 
СРСР — 25 тис. чол. (1970, пере¬ 
пис). Незначна кількість живе на 
Пн. Зх. КНР. Мова — евенкій¬ 
ська, тунгусо-маньчжурської групи 
алтайської сім’ї мов. За релігією 
Е. були шаманісти (див. Шаман¬ 
ство), хоч формально ті, що жили 
в Росії, вважалися православними. 
Е.— корінні жителі Прибайкалля 
й Забайкалля, звідки вони, мож¬ 
ливо, на поч. 2-го тис. н. е. розсели¬ 
лися на тер. сучас. проживання. В 
серед. 17 ст. увійшли до складу 
Рос. д-ви. Е. були кочовиками, 
займались оленярством, мислив¬ 
ством і почасти рибальством. За 
Рад. влади докорінно змінилися 
життя і побут. Ліквідовано непись¬ 

менність. Зросла нац. інтелігенція. 
Див. Евенкійський автономний 
округ. 
ЕВЕНКГИСЬКИИ АВТОНОМ¬ 
НИЙ ОКРУГ — у складі Красно¬ 
ярського краю РРФСР. Утворе¬ 
ний 10.XII 1930. Розташований у 
Сх. Сибіру. Пл. 767,6 тис. км2. 
Нас. 16 тис. чол. (1979, перепис). 
Осн. населення — евенки, якути, 
живуть також росіяни та ін.; міськ. 
населення — 35%. Поділяється 
на 3 райони. Центр — смт Тура. 
Е. а. о. лежить у межах Середньо- 
сибірського плоскогір'я. Пересіч¬ 
ні висоти 500—700 м. У пн.-зх. ча¬ 
стину заходить плато Путорана 
(найвища точка — г. Камінь, 
1701 м). Корисні копалини: вугіл¬ 
ля, залізна руда, руди кольорових 
металів, графіт, ісландський шпат. 
Клімат різко континентальний. 
Пересічна т-ра січня —36,8° (мі¬ 
німальна —70°), липня +13,2, 
+ 17,7°. Річна кількість опадів 
від 300 до 500 мм. Поширена 
багаторічна мерзлота. Найбіль¬ 
ші ріки — праві притоки Єні¬ 
сею — Тунгуска Нижня і Тунгус¬ 
ка Підкам’яна (Середня Тунгуска). 
Багато озер. Грунти переважно 
гірсько-лісові підзолисті, гірсько- 
тундрові та дерново-підзолисті. Лі¬ 
си хвойні (сибірська модрина, 
кедр, сосна, ялина, смерека). Осн. 
заняття населення — оленярство, 
звірівництво (сріблясто-чорні ли¬ 
сиці, голубий песець), хутровий 
і рибний промисли та молочне тва¬ 
ринництво. Вирощують картоп¬ 
лю, овочі. Видобувають графіт, 
ісландський шпат. Осн. види 
транспорту — повітряний, водний 
і гужовий (оленячий). За роки 
Рад. влади створено нац. писем- 
ніоть евенкійською мовою. Фоль¬ 
клор евенків складається з казок, 
міфів, переказів тощо. За Рад. вла¬ 
ди з’явилась оригінальна (О. Пла- 
тонов, Г. Чинков, Н. Сахаров, 1. 
Удигір, В. Лоргактоєв, С. Пікунов 
та ін.) і перекладна л-ра евенкій¬ 
ською мовою. Працюють мед. 
уч-ще, 27 масових б-к, 26 клуб¬ 
них закладів, 3 самодіяльні театри 
(в селищах Турі, Байкиті й Ва- 
наварі). Краєзнавчий музей у Ту¬ 
рі. Місцеві радіопрограми, ре¬ 
трансляція програм Центр, теле¬ 
бачення. Виходить газ. «Советская 
Звснкия». 
ЕВЕР£СТ — вживана в літерату¬ 
рі назва найвищої вершини сві¬ 
ту — г. Джомолунгми в Гімалаях. 
ЕВКАЛІПТ (Еисаіуріиз) — рід 
вічнозелених рослин родини мир¬ 
тових. Дерева (до 100 м заввишки 
з діаметром стовбура понад 3 м) 
або кущі. Листки майже в усіх 
видів гетероморфні, до променів 
сонця повернені ребром, через 
що евкаліптові ліси дають мало 
тіні. Квітки білі, жовті й темно- 
червоні, двостатеві, здебільшого 
в зонтиках. Плід — коробочка. 
Насіння дрібне; від бутонізації 
до достигання його проходить 6— 
15 міс. Понад 600 видів, поширених 
переважно в Австралії, а також на 
о-вах Тасманія, Нова Гвінея, Су- 
лавесі і Серам. Багато видів за¬ 
проваджено в культуру. Е. дуже 
швидко ростуть: уже в 1-й рік 
життя вони досягають 4—5 м зав¬ 
вишки, на 3-й — 8 м, а на 10-й — 
25 м з діаметром стовбура до 1 м 

і більше. Посилено випаровуюча 
вологу, евкаліптові ліси сприяють 
осушенню й оздоровленню заболо¬ 
чених місцевостей. Деревину ви¬ 
користовують як буд. матеріал, 
кору — як дубитель і для виго¬ 
товлення паперу. З листя добу¬ 
вають ефірну олію, яку застосо¬ 
вують у парфюмерії і медицині. 
В СРСР Е. добре акліматизували¬ 
ся на Чорноморському узбережжі 
(від Сочі до Батумі) і в Колхідсь- 
кій низовині. Найбільше значен¬ 
ня мають Е. кулястий (Е. 
дІоЬиІиз), Е. попелястий 
(Е. сіпегеа), Е. лимонний 
(Е. сіїгіосіога) та ін. 
ЕВКАРібТИ, еукаріоти (від грец. 
во — добре, цілком і харі^ — 
ядро) — рослинні й тваринні ор¬ 
ганізми, клітини яких, на відміну 
від прокаріотів, містять сформо¬ 
ване ядро. 
ЕВК/іГд (ЕіЗиХєС6т|£; 3 ст. до 
н. е.)—давньогрец. математик. 
Біографічні дані про Е. дуже бід¬ 
ні: можна лише твердити, що його 
наук. діяльність проходила в 
Александрії. Е.— автор першого, 
що дійшов до нас, теор. трактату 
з математики «Початки», в якому 
підсумовано попередній розвиток 
математики й закладено базу для 
її дальшого розвитку (див. Евклі- 
дова геометрія). Цей твір великою 
мірою спричинився до створення 
панівного в сучас. математиці 
яксіоматичного методу. До нас 
дійшли ще твори Е. в араб, перек¬ 
ладах: «Дані», «Про поділ фігур» 
(з математики), «Явища» (з астро¬ 
номії), «Канонічний переріз» (з 
теорії музики),«Оптика» і «Катопт¬ 
рика» (з геом. оптики); про ін. 
твори Е. відомо лише з коментарів. 
ЕВКЛІД з Мегари (ЕгжХєі6т|£б 
Мєуаріхо^; бл. 450—380 дон. е.)— 
давньогрец. філософ, засновник 
мегарської школи, ворожої афін- 
ській демократії й матеріалізмові. 
Учень Сократа. Визнавав істин¬ 
ним лише загальне, заперечуючи 
цим істинність усього окремого, 
індивідуального. Е. і його учні 
поклали початок логіці висловлю¬ 
вань, розвинутої далі в дав¬ 
ньогрец. логіці стоїцизму. 
ЕВКЛГДА АЛГОРЙТМ — алго- 
ритм знаходження найбільшого 
спільного дільника двох цілих 
чисел або двох многочленів однієї 
й тієї самої змінної, спільної міри 
двох відрізків (див. Сумірні і 
несумірні величини). Запровадив 
Евклід у геом. формі. 
ЕВКЛГдіВ ПРОСТІР — простір, 
властивості якого визначаються ак¬ 
сіомами евклідової геометрії. За¬ 
гальніше під Е. п. Еп розуміють 
багатовимірний простір. Е. п. 
звичайно інтерпретують як век¬ 
торний простір, складений з ра- 
діусів-векторів х = (хи •••» *п) 
точок (Хі, ..., х„). Е. п. характери¬ 
зується тим, що в ньому введено 

п 

скалярний добуток (х, у) = х,у, 
/=1 

векторів, при цьому норма || х || = 
= }Ґ(х, х). Це дає змогу запрова¬ 
дити поняття кута між векторами 
X і у і ряд ін. геом. понять. Гео¬ 
метрія Е. п. аналогічна геометрії 
звичайного тривимірного простору 
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£3. Крім скінченновимірних, важ¬ 
ливу роль відіграють нескінченно- 
вимірні Е. п. (т. з. гільбер¬ 
тові простори), які вив¬ 
чають у функціональному аналізі. 
Найпростішим з них є т. з. простір 
12, що будується як сукупність 
векторів х (хи х2 ...), для яких 

оо 

ряд ^ х2. є збіжним. Ін. приклад 
м 

гільбертового простору — простір 
£2 (я, Ь), скалярний добуток «век¬ 
торів» якого — функцій типу X = 
= х (0, де а ^ і ^ Ь,— визнача¬ 
ється формулою (X, у) = 

ь 
= ^ х (і) у (ґ) сіі. Е. п. дають 

а 
змогу геометризувати й алгебраї- 
зувати ряд задач математики, фі¬ 
зики тощо і тим полегшити розв’я¬ 
зування їх. Так, задачу розкладу 
функцій х (0, де 0 ^ і ^ 2я, у 
Фур'е ряд можна розглядати як 
задачу розкладу «вектора» х за 
«базисними векторами» 1, соз кі, 
5Іп к( (к = 1, 2...) і розв’язувати 
аналогічно до звичайного розкладу 
вектора простору Е3 за координат¬ 
ними ортами. 

„ Ю. М. Березанський. 
ЕВКЛІДОВА ГЕОМЕТРІЯ — гео¬ 
метрія, в якій аксіоматичним ме¬ 
тодом вивчаються найпростіші 
просторові форми і просторові 
відношення. Першу строго логіч¬ 
ну побудову Е. г. подав у 3 ст. до 
н. е. Евклід у творі «Початки». 
Його геометрична система лежить 
в основі сучасної Е. г. Виклад Е. г. 
спирається на п’ять груп аксіом. 
У них визначаються вихідні від¬ 
ношення. які беруться без доведен¬ 
ня,— належність, порядок, рух, 
неперервність, паралельність — 
між основними (не уточнюваними) 
поняттями: точка, пряма, площи¬ 
на. Глибоке вивчення аксіоматики 
Евкліда, зокрема аксіоми пара¬ 
лельності, привело до появи Лоба¬ 
чевського геометрії, ріманової 
геометрії, афінної і проективної 
геометрії. Е. г. виникла як безпо¬ 
середня абстракція уяв про будо¬ 
ву реального простору, основаних 
на людському досвіді. Розвиток 
природознавства (зокрема, виник¬ 
нення відносності теорії) пока¬ 
зав, що Е. г. описує простір лише 
в першому наближенні, тобто з пев¬ 
ним стенем точності. Див. також 
Геометрія, Простір у математиці, 
Евклідів простір, Неевклідові 
геометрії. 
Літ.: Ефимов Н. В. Вьісшая геомет- 
рия. Ч.. 1971. А. Д. Мілка. 

ЕВКОМІЯ (Еисошшіа)— рід рос¬ 
лин родини евкомієвих. Дерево 
заввишки 15—20 м. Листки черго¬ 
ві, еліптичні, черешкові, дрібно¬ 
зубчасті. Квітки одностатеві, без 
оцвітини. Плід — однонасінний 
крилатий горішок. Один вид — 
Е. в ’ язолиста (Е. иітоісіез)— 
цінна гутаперчоносна рослина 
(див. Гутаперча). В листках є 
3—6% гути. В корі гілок і стовбу¬ 
ра вміст її становить 2—8%, у 
коренях — 7—14% , у плодах — 
8—14%. У дикому стані росте у 
Сх. Азії. В СРСР культивують 
у Серед. Азії й на Закавказзі. 
Препарати з кори Е. застосовують 
у медицині. 

ЕВКСІНСЬКИЙ БАСЄЙН — 
опріснений морський басейн, що 
існував на початку антропогено¬ 
вого (четвертинного) періоду на міс¬ 
ці сучас. Чорного й Азовського 
морів. Води Е. б. окремими затока¬ 
ми заходили в прибережні знижен¬ 
ня Причорноморської западини. 
ЕВЛіЯ ЧЕЛЕБГ (Еуііуа СеІеЬі, 
25.III 1611, Стамбул— 1682 або 
1683, там же) — тур. географ, ман¬ 
дрівник і письменник. З 1640 подо¬ 
рожував по різних країнах світу, 
бував на Пн. Кавказі, на Україні, 
в Молдавії, Криму, Росії. 10-том- 
на праця Е. Ч. «Книга подоро¬ 
жування, або історія мандрівника» 
містить відомості про багато країн 
і народів Європи, Азії й Африки, 
є важливим джерелом, зокрема, з 
історії України. Е. Ч. дає описи 
укр. міст, розповідає про заняття, 
побут, зовн. вигляд і етнічний 
склад жителів України, про бо¬ 
ротьбу укр. козацтва проти тур.- 
тат. агресії. 
Те.: Книга путешествия, в. 1. Земли 
Молдавии и Украиньї. М., 1961. 

ЕВМЕНІДИ (грец. Ег>цєуі6є£ — 
«доброзичливі») — в Аттіці куль¬ 
това назва богинь помсти еріній. 
ЕВОЛіЬТА І ЕВОЛЬВЕНТА [від 
лат. еуоіиіиз — розгорнутий і єуоі- 

уеп5 (єуоіуєпііз) — той, що роз¬ 
гортає]. Еволютою плоскої 
кривої наз. геометричне місце 
центрів її кривини; по відношенню 
до своєї еволюти крива назива¬ 
ється евольвентою, або і н - 
волютою (мал.). Довжина ду¬ 
ги еволюти дорівнює модулю різ¬ 
ниці радіусів кривини евольвенти 
в точках, яким відповідають кін¬ 
ці цієї дуги. Центри кривини вер¬ 
шин евольвенти є особливими точ¬ 
ками її еволюти. Дотичні до ево¬ 
люти є нормалями її евольвенти, 
тобто еволюта є обгорткою родини 
нормалей евольвенти, а евольвен¬ 
та є ортогональною траєкторією 
дотичних прямих до еволюти. 
Евольвенту можна побудувати так: 
на дугу еволюти натягнути нероз- 
тяжну нитку, закріпивши її в од¬ 
ному з кінців дуги; коли цю нит¬ 
ку, відтягуючи за вільний кінець, 
змотувати з еволюти, то цей кінець 
опише дугу евольвенти; звідси 
назви: розгортаюча (евольвента) 
й розгорнута (еволюта). Кожна 
крива має безліч евольвент. 

В. П. Вілоусова. 

ЕВОЛЮЦІЙНЕ ВЧЕННЯ — си- 
стема теоретичних, науково опра¬ 
цьованих і узагальнених знань 
про умови, рушійні сили, причинні 
механізми, загальні закономірнос¬ 
ті видоутворення та істор. розвит¬ 
ку живої природи взагалі. Ідею 
еволюції органічного світу обстою¬ 
вали ще представники давньогрец. 
матеріалістичної філософії (Ге- 
ракліт, Емпедокл, Арістотель та 
ін.). Вони розвивали погляд про 
поступове виникнення живих ор¬ 
ганізмів на Землі в результаті 
самозародження з неживої приро¬ 
ди, заперечуючи створення їх 
надприродною силою. Проте це 
були тільки умоглядні, більш або 
менш вдалі здогади. В епоху Від¬ 
родження почалася підготовка 
наук, фундаменту для обгрунту¬ 
вання погляду про природне по¬ 
ходження тварин і рослин. У 18 — 
1-й пол. 19 ст. розгорнулася гостра 

боротьба прихильників матеріаліз¬ 
му й ідеалізму навколо питання 
про походження і розвиток жит¬ 
тя на Землі. Важливим кроком 
у розвитку еволюційної ідеї бу¬ 
ли праці франц. вчених Ж. Бюффо- 
на, Е. Жоффруа Сент-Ілера, віт- 
чизн. вчених О. А. Каверзнєва, 
Я. К. Кайданова, К. Р. Рульє та 
ін., спрямовані проти ідеї постій¬ 
ності видів і надприродного ство¬ 
рення їх. Цілісне Е. в., хоч і слабо 
обгрунтоване фактичним мате¬ 
ріалом, розробив Ж.-Б. Ламарк 
(див. Ламаркізм). Початок новій 
епосі в розвитку Е. в. і біології 
взагалі поклав Ч. Дарвін, який 
уперше науково обгрунтував тео¬ 
рію розвитку органічного світу. 
В результаті використання новіт¬ 
ніх методів дослідження й досяг¬ 
нень біології, зокрема в галузі 
генетики, молекулярної біології, 
селекції, поглиблено Е. в. Дарвіна, 
переглянуто й виправлено деякі 
нечіткі й помилкові його положен¬ 
ня, сігоостовано заперечення про¬ 
ти добору природного. Е. в. від¬ 
криває широкі перспективи для 
розвитку біології, для боротьби 
з метафізикою й телеологією, для 
діалектико-матеріалістичного ро¬ 
зуміння живої природи. Воно є 
теор. основою для створення нових 
форм організмів, а тим самим — 
для підвищення продуктивності 
рослинництва й тваринництва. Див. 
також Дарвінізм. 

О. П. Маркевич. 

ЕВОЛЮЦІОНГЗМ — учення про 
розвиток як процес безперервних 
змін, що переходять одна в одну 
без стрибків, переривів поступо¬ 
вості. 
Виникнувши спочатку як суто 
природнича ідея, Е. відіграв пев¬ 
ну роль у розвитку природознав¬ 
ства. Після перенесення Г. Спен- 
сером цієї концепції в соціологію 
Е., набувши вульгарної форми, 
втратив прогресивне значення. 
Оскільки вульгарний Е. вна¬ 
слідок механістичного зведення 
якості до кількості вступив у 
суперечність з фактами науки і 
сусп. життя, виникли численні 
«теорії» («творча еволюція» А. 
Бергсона, емерджентна еволю¬ 
ція К. Ллойда — Моргана й С. 
Александера, «філософія процесу» 
А. Уайтхеда та ін.), які абсолю¬ 
тизували якісний бік процесу роз¬ 
витку. Жодній з цих концепцій не 
вдалося розкрити справжню специ¬ 
фіку розвитку, оскільки поза їх¬ 
ньою увагою залишилося внутр. 
джерело розвитку — боротьба про¬ 
тилежностей. 
ЕВОЛЮЦІЯ (лат. еуоіиііо — роз¬ 
гортання) — поступовий розвиток 
явища, предмета при збереженні 
його сутнісної визначеності в 
процесі якісно-кількісних змін. 
Е.— одна з двох форм єдиного 
процесу розвитку. Нерозривно по¬ 
в’язана ч революцією — стрибко¬ 
подібною зміною сутності предме¬ 
та, етапом розв’язання істотних, 
осн. суперечностей (див., зокрема, 
Революція соціальна). Нерозумін¬ 
ня цього зв’язку є основою хибних 
теорій сусп. розвитку. Так, абсо¬ 
лютизація Е. призводить до реві¬ 
зіонізму, реформізму тощо. У ши¬ 
рокому розумінні, частіше в при¬ 
родознавстві, термін «еволюція» 

ЕВОЛЮЦІЯ 

Евклід. 

Еволюта і евольвента. 
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ЕВОЛЮЦІЯ 

ЕвріпіД' 

Орфей і Еврідіка. 
Мармурова римська ко¬ 
пія з мармурового грець¬ 
кого оригіналу школи 
Фідія. Близько 430 до 
н. е. Національний му¬ 
зей. Неаполь. 

застосовують для позначення змін, 
розвитку взагалі й називають ним 
не лише кількісні зміни, а й весь 
процес розвитку в цілому (див. 
Еволюційне вчення). 
ЕВОЛЮЦІЯ в біології — 
необоротний процес істор. розвит¬ 
ку живої природи на Землі шля¬ 
хом перетворення одних органіч¬ 
них форм на якісно інші в резуль¬ 
таті їхньої адаптації до умов 
існування, що безперервно зміню¬ 
ються. На відміну від філос. ро¬ 
зуміння терміна «еволюція» в біо¬ 
логії ним позначають не лише 
кількісні, а й якісні зміни, тобто 
процес розвитку в цілому. Біол. 
Е. являє собою особливу форму 
руху матерії, який ««обіймає собою 
всі зміни й процеси, що відбува¬ 
ються у всесвіті, починаючи від 
простого переміщення і кінчаючи 
мисленням» (К. Маркс і Ф. Ен¬ 
гельс. Твори, т. 20, К., 1965, 
с. 366). Виникнувши як синтез 
нижчих форм руху матерії, Е. 
органічного світу включає їх у 
себе як підпорядковану частину і 
разом з тим сама відзначається 
якісною своєрідністю і своїми спе¬ 
цифічними законами. Е. живої 
природи перебуває в тісному взає¬ 
мозв’язку з геол. історією Землі, 
з дією космічних і геол. факторів, 
з кліматичними циклами тощо. 
Вона триває на нашій планеті приб¬ 
лизно 4,5 млрд. років. Результа¬ 
том Е. є величезна різноманітність 
живих істот, що населяють водні 
й суходільні простори земної ку¬ 
лі. Матеріально-істор. причини 
біол. Е. вперше розкрив (1859) 
Ч. Дарвін (див. Дарвінізм, Еволю¬ 
ційне вчення). Обгрунтування ним 
теорії добору природного, а пізні¬ 
ше, в 20 ст., творче об’єднання 
дарвінізму й генетики, застосуван¬ 
ня найновіших методів біології 
уможливили дослідження механіз¬ 
му еволюційного процесу, зокрема 
його початкових стадій (див. 
Мікроеволюція). Центр, ланкою 
біол. Е. є видоутворення. Про¬ 
довження процесу дивергенції на 
надвидовому рівні розуміють як 
макроеволюцію. Проте в перебі¬ 
гу мікро- і макроеволюційного 
процесів немає принципової різ¬ 
ниці. В результаті цих процесів 
зростає чисельність та різноманіт¬ 
ність форм організації життя на 
Землі, збагачується ієрархічна 
система таксонів. 
Біол. Е. здійснюється різними 
шляхами, гол. з яких, за О. М. 
Сєверцовим, є: ароморфоз, ідіо¬ 
адаптація, дегенерація (див. 
Прогрес у живій природі. Регрес 
у живій природі). 
Літ.: Камшилов М. М. Зволюция 
биосферьі. М., 1974; Яблоков А. В.. 
Юсуфов А. Г. Зволюционное учение. 
М., 1976; Майр 3. Популяции, види 
и зволюция. Пер. с англ. М., 1974; 
Левонтин Р. Генетические основьі зво- 
/іюшш. Пер. с англ. М., 1978. 

О. П. Маркевич. 

ЕВОЛЮЦІЯ ЗІР — повільні не¬ 
оборотні зміни структури, розмірів, 
хім. складу та ін. характеристик 
зір, зумовлені найчастіше зміною 
джерел їхньої енергії. Згідно з су¬ 
часними уявленнями, на першому 
етапі еволюції найістотнішими є 
гравітаційне стиснення зорі з про- 
гозоряної газової хмари; в цей час 
надра її розігріваються до темпе¬ 

ратури, достатньої для початку 
термоядерної реакції перетворен¬ 
ня водню на гелій. Починається 
найдовший етап еволюції, на яко¬ 
му перебуває більшість зір, в т. ч. 
й Сонце\ в масивних зір він триває 
мільйони років, у зір з масою, 
близькою до сонячної,— мільяр¬ 
ди років. Після того, як весь во¬ 
день у центр, областях перетво¬ 
риться ня гелій, зоря розширюєть¬ 
ся й перетворюється на червоний 
гігант. У надрах цих зір відбува¬ 
ються реакції перетворення гелію, 
вуглецю тощо, поки в зорі не утво¬ 
риться ядро з елементів групи за¬ 
ліза. Позбавлена тепер джерел 
енергії, зоря втрачає стійкість. Як¬ 
що її маса перевищує 2,5—3 со¬ 
нячної, вона перетворюється на 
чорну діру, виявити яку можна 
тільки за її полем тяжіння. Зоря 
з масою від 1,5 до 2^5 сонячної пе¬ 
ретворюється на нейтронну зорю, 
а менші — на білі карлики. При 
переході до цих заключних етапів 
еволюції в деяких зорях відбува¬ 
ється гігантський вибух — явище 
наднової зорі. 
Літ.: Происхождение и зволюция га¬ 
лактик и звезд. М., 1976; Шкловский 
И. С. Звездьі: их рождение, жизнь и 
смерть. М., 1977; Каплан С. А. Физи- 
ка звезд. М., 1977. Ю. М. Єфремов. 

ЕВПАТРЙДИ, євпатриди (грец. 
єбяатрібаї, букв.— шляхетні, родо¬ 
виті) — родова знать у Старо¬ 
давніх Афінах. У 8—б ст. до 
н. е. в ході соціально-майнового 
розшарування заволоділи найкра¬ 
щими землями, зосередили в сво¬ 
їх руках політ, владу. В результаті 
демократичних реформ Солона 
(див. Солона реформи) й Клісфе- 
на (кін. б ст. до н. е.) Е. втратили 
свої привілеї. 
ЕВРИБібНТИ (від грец. єирг>£ — 
широкий, поширений та біонт), 
еврибіонтні організми — організ¬ 
ми, що можуть жити при значних 
змінах умов середовища. Багато на¬ 
земних тварин і рослин помірних 
широт здатні витримувати великі 
сезонні коливання т-ри; деякі ко¬ 
махи та ракоподібні на різних ста¬ 
діях життєвого циклу розвивають¬ 
ся й живуть в різних умовах (спо¬ 
чатку водних, а потім наземних) то¬ 
що. Підвищенню еврибіонтності ба¬ 
гатьох організмів сприяють ана¬ 
біоз, сплячка тощо. Ареали Е. 
звичайно ширші, ніж стенобіонтів. 
ЕВРЙСТИКА (від грец. єоріаисо — 
знаходжу) — науковий напрям 
у психології, кібернетиці, логіці 
і філософії, що розкриває приро¬ 
ду розумових операцій людини 
при розв’язуванні задач незалежно 
від їхнього конкретного змісту. 
У вужчому розумінні — це здо¬ 
гадки, що грунтуються на заг. 
досвіді розв’язування аналогіч¬ 
них задач. Спроби систематизува¬ 
ти Е. є вже в працях Евкліда. Амер. 
математик Д. Пойа визначав Е. 
як ««мистецтво розв’язувати задачі 
й робити відкриття»; вона є харак¬ 
терною для «людського» способу 
розв’язування задач, який можна 
уявити так: у пам’яті людини на¬ 
громаджено великий обсяг «неяс¬ 
ної» інформації про ситуації, ана¬ 
логічні ситуації розв’язуваної зада¬ 
чі. Пошук найкращого розв’язку 
потребує певного часу: в якийсь 
момент людина знаходить цей роз¬ 

в’язок. Машинний спосіб розв’я¬ 
зування задач, у свою чергу, може 
бути об’єктом застосування еври¬ 
стик (здогадок). У цьому випадку 
Е. розуміють як критерій перебо¬ 
ру варіантів розв’язку і як відшу¬ 
кання способу скорочення обсягу 
перебору. Прикладом для розу¬ 
міння «людського» (евристичного) 
й «машинного» способу розв’язу¬ 
вання задач є обчислювальні про¬ 
грами для шахової гри (див. Про 
грама ЦОМ). 
Літ.: Александров Е. А. Основи тео- 
рии звристических решений. М., 1975; 
Ивахненко А. Г. Долгосрочное прог- 
нозирование и управление сложньїми 
системами. К., 1975; Пойа Д. Как ре- 
шать задачу. Пер. с англ. М., 1961. 

О. Г. Івахненко. 

ЕВРИТбПНІ ОРГАНГЗМИ (від 
грец. єоріЗд — широкий, пошире¬ 
ний і тояо£ — місце) — організми, 
здатні жити в місцях з найрізно¬ 
манітнішими умовами середовища. 
Ця їхня здатність пов’язана з 
притаманною їм високою екологіч¬ 
ною пластичністю. До Е. о. нале¬ 
жать представники як рослинно¬ 
го світу (напр., очерет, який росте 
по берегах водойм, у воді, на со¬ 
лонцях і солончаках, на пісках і 
глинистих грунтах), так і тваринно¬ 
го світу (напр., полівка звичайна, 
що живе у степу, на луках, на по¬ 
лях і галявинах лісу). Е. о., що 
характеризуються надзвичайним 
ступенем евритопності, наз. убік- 
вістами. Див. також Стенотопні 
організми. 
ЕВРИФАГІЯ (від грец. єг)оі>£ — 
широкий, поширений і <рауо£ — 
пожирач) — здатність тварин до 
живлення найрізноманітнішою 
їжею рослинного і тваринного по¬ 
ходження. Е.— крайній ступінь 
поліфагії. Типовими еврифагами 
(тваринами, яким властива Е.) се¬ 
ред безхребетних є синантропні 
види (див. Синантропні організ¬ 
ми) — таргани, терміти та ін., 
серед хребетних — ворони, свині, 
ведмідь бурий тощо. 
ЕВРИХОРНІ ВЙДИ (від ірец. 

— широкий, поширений І ХСО- 
ри — простір, область) — дуже 
поширені види рослин і тварин. 
Мають, як правило, широку еко¬ 
логічну амплітуду, тобто здебіль¬ 
шого є одночасно й евритопними 
організмами. Іноді Е. в. наз. 
космополітами. 
ЕВРІДГКА (Ебрибіхр)— у грець¬ 
кій міфології лісова німфа, дру¬ 
жина Орфея. Коли Е. померла від 
укусу гадюки, Орфей спустився 
в Аїд, щоб повернути її на землю. 
Своїми піснями він зачарував во¬ 
лодарів потойбічного світу й дістав 
дозвіл забрати Е. Але йому по¬ 
ставили умову не говорити з тін¬ 
ню Е. й не оглядатися на неї, аж 
поки вони не дістануться на землю. 
Орфей порушив заборону й навіки 
втратив, дружину. 
ЕВРІПГд (ЕбріяСбтіе; 6л. 480 або 
484, о. Саламін — 406 до н. е., 
Македонія) — давньогрецький дра¬ 
матург. Жив у Афінах. В 408 
переїхав до Македонії. З 92 
п’єс Е. збереглося 17 трагедій і 
одна драма сатирі в («Кіклоп»). 
Найвідоміші трагедії: «Медея» 
(431), «Іпполіт» (428), «Троянки» 
(415), «Іфігенія в Тавріді» (415— 
412), «Електра» (413), «Орест» 
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(408). Своїми творами відгуку¬ 
вався на актуальні питання соці¬ 
ального й політ, життя. Творчість 
Е. високо оцінювали визначні дія¬ 
чі культури різних народів (Арі- 
стотель, Л. А. Сенека, Ж. Расін, 
І. Франко). Укр. мовою уривки з 
трагедій Е. вперше надруковано 
в хрестоматії ««Антична література» 
(1938). 
Те.: Рос. перек л.— Трагедии, т. 
1—2. М., 1969. 
Літ.: Антична література. К., 1976. 

ЕВСТАТЙЧНІ КОЛИВАННЯ 
(від грец. єг>сгтадіі£ — стійкий, 
зрівноважений) — постійні по¬ 
вільні коливання рівня Світового 
ок. внаслідок зміни кількості води 
в окремих його частинах або за¬ 
повнення їх геологічними осадка¬ 
ми. Підвищення рівня океану зу¬ 
мовлюється масовим таненням льо¬ 
довиків, зменшенням випарову¬ 
вання; зниження рівня — інтен¬ 
сивним випаровуванням, утворен¬ 
ням великих льодовиків тощо. Е. к. 
мають значний вплив на рельєфо- 
утворюючі процеси узбережних ді¬ 
лянок. О. О. Ломаев. 
ЕВТЕКТИКА (від грец. єгЗттіи- 
то£ — легкоплавкий, швидкороз- 
чинний) — 1) Е. рідка — рід¬ 
кий розчин (розплав), що при пев¬ 
ному тиску перебуває в рівновазі 
з твердими фазами. Кристалізу¬ 
ється при сталій евтектичній т-рі. 
За кількістю твердих фаз (напр., 
чистих компонентів, твердих роз¬ 
чинів) розрізняють Е. подвійну, 
потрійну тощо. 2)Е. тверда — 
кристалічний конгломерат (тонка 
суміш твердих речовин), що утво¬ 
рюється під час кристалізації 
рідкої Е. В процесі такої криста¬ 
лізації водночас виникають кри¬ 
стали кількох твердих фаз, що 
пов’язане з дифузійним розділен¬ 
ням рідкої Е., переохолоджено; 
нижче евтектичної т-ри. За формою 
перерізу фазових складових час¬ 
тин Е. буває кулястою, стрнжньо- 
вою й пластинчастою. Орієнтовану 
(однонапрямлену) кристалізацію 
Е. використовують для вироби. 
композиційних матеріалів. Ев¬ 
тектичними є припої, ливарні спла¬ 
ви тощо. Див. також Берилію 
сплави. 
ЕВТРбФИ, евтрофні рослини (від 
грец. ебтрофєсо — добре визріваю), 
еутрофні рослини — рослини, що 
нормально розвиваються лише на 
багатих поживними речовинами 
грунтах. Е. р. є дуб, ясен, кульба¬ 
ба тощо. До Е. р. належать і ні- 
трофільні рослини. Див. також 
Оліготрофи. 
ЕВФЕМІЗМ (грец. ебсргщоацб^ — 
пом’якшений вираз) — слово чи 
вираз, яким замінюють у мові гру¬ 
бі, непристойні чи заборонені ви¬ 
слови. 
ЕВФОНГЯ (грец. єіЗфсоуіа — 
милозвучність) — розділ поетики, 
який вивчає звукові засоби літе¬ 
ратурно-ху дож. твору, а саме: 
ритм, рима, анафора, епіфора, 
алітерація, асонанс, дисонанс, 
звуконаслідування тощо. Звучан¬ 
ня слова в худож. мові — один 
із засобів посилення виразності 
й емоційного забарвлення твору. 
Поширеним засобом Е. в укр. мові 
є вставляння голосного при збігу 
двох приголосних чи приголосного 
при збігу голосних (див. Зіяння). 

ЕВФУЇЗМ (англ. еирЬиізш, від 
грец. єофіщд — витончений, струн¬ 
кий) — пишномовність, а також 
манерний, бундючний стиль. 
ЕГАЛІТАРЙЗМ (франц. е^аіііа- 
гізше, букв.— зрівнялівка) — різ¬ 
новид утопічного соціалізму, що 
обстоює принцип зрівняльного роз¬ 
поділу засобів виробництва між 
дрібними приватними власника¬ 
ми, організацію виробництва на 
основі індивідуального госпо¬ 
дарства. Зародки Е. виникли ще 
в Старод. Греції в Гесіода, Фалея 
та ін. У період формування й роз¬ 
витку капіталізму Е. найяскраві¬ 
ше виявився у вченні П.-Ж. Пру- 
дона, К. Грюна, народників-чор- 
нопере дільці в. Е. переважно ви¬ 
ступає як ідеологія дрібної бур¬ 
жуазії. Егалітаристи, обгрунтовую¬ 
чи необхідність ліквідації великої 
приватної власності, допускають 
усуспільнення деяких засобів ви¬ 
роби., напр. землі, і на цій підставі 
часто вважають себе соціалістами. 
Реакційні риси Е. особливо про¬ 
явились у зрівняльному комунізмі, 
в <казарменому комунізмі». 
ЄГАН (Е§ап) Едмунд (1851—1901) 
— угорський бурж. діяч, еконо¬ 
міст. У 1898 в ««Меморіалі» (допо¬ 
відній записці) м-ву землеробства 
відобразив нужденне життя закар¬ 
патських селян. Причину злиднів 
Е. вбачав у жорстокій експлуата¬ 
ції їх лихварським капіталом, але 
замовчував колонізаторську полі¬ 
тику уряду Австро-Угорщини та 
грабування трудящих угор. і укр. 
поміщиками й куркулями. З 1899 
Е. очолював ««Експозитуру гірсь¬ 
ких районів» (орган м-ва землероб¬ 
ства), яка здійснювала на Закар¬ 
патті <Верховинську господарську 
акцію>. Автор кількох праць з 
питань сільс. г-ва, зокрема «Еко¬ 
номічне становище руських селян 
в Угорщині» (1901). 
ЄГЕДЕ-НЇССЕН (Е8есІе-КІ58еп) 
Адам-Яльмар (29.VI 1868, побл. 
Крістіанії, тепер Осло — 4.IV 
1953, там же) — діяч норвезького 

робітн. і комуністичного руху. Член 
Компартії Норвегії (КПН) з 1923. 
В 1900—12 і 1922—24 — депутат 
стортингу. В 1906—23 — один 
з керівників лівого крила Норв. 
робітн. партії. В 1918 був у Росії, 
зустрічався з В. І. Леніним. Де¬ 
легат VII (1935) конгресу Комін¬ 
терну. В 1933—35 — голова Т-ва 
друзів Рад. Союзу. В 1934—40 і 
1945—46 — голова КПН. 
ЕГЕЙ (АіуєіЗ^) — у грецькій мі¬ 
фології легендарний цар Афін. 
Батько Тесея. Вважаючи, що його 
син загинув, у розпачі кинувся в 
море, яке стали наз. Егейським. 
ЕГ£ЙСЬКА КУЛЬТУРА, Кріто- 
мікенська культура — загальна 
назва цивілізацій бронзового віку 
(З—2-е тис. до н. е.) на Кікладах, 
Кріті, в материковій Греції й 
Малій Азії (зх. Анатолія). Гол. 
центри її відкрито розкопками Г. 
Шлімана в Мікенах і А. Еванса 
на Кріті. Виділено кілька локаль¬ 
них археол. культур (цивілізацій) 
Е. к.: культура Кріту здобула наз¬ 
ву мінойської (за ім’ям легендар¬ 
ного крітського царя Мінова); 
культура різних частин материко¬ 
вої Греції — фессалійської, маке¬ 
донської, елладської; Малої Азії — 
західно-анатолійської; Кікладів — 
кікладської. Е. к. поділяють на 
З періоди: ранній (для елладсь¬ 
кої — бл. 3000—2100/1900 до н. е., 
для мінойської — бл. 3000—2200 
до н. е.), середній (відповідно бл. 
2100/1900—1580 до н. е. і бл. 
2200—1700 до н. е.), пізній (відпо¬ 
відно бл. 1580—1200 до н. е. і бл. 
1700—1150 до н. е.). Цю періоди¬ 
зацію з деякими змінами прийнято 
й щодо ін. локальних культур Е. к. 
Культури зх. Анатолії і Серед. 
Греції виникли на основі місц. 
неоліту, культури островів сх. 
частини Егейського м. розвинули¬ 
ся під впливом культури Трої. 
Розвиток Е. к. відбувався нерів¬ 
номірно. її центри переживали 
періоди розквіту й занепаду в 
різні часи. Археол. дані свід- 

ЕГЕЙСЬКА 
КУЛЬТУРА 

Егейська культура. 

Дами в блакитному. 
Фреска Кноського пала¬ 
цу. Середина 2-го ти¬ 
сячоліття до н. е. Ар¬ 
хеологічний музей. Ге- 
ракліон. 
Богиня зі зміями. Ста 
туетка з слонової кіст¬ 
ки і золота. Середина 
2-го тисячоліття до н. е. 
Музей красних ми¬ 
стецтв. Бостон. 
Глиняна ваза з Гурніі 
з зображенням восьми¬ 
нога. Середина 2-го ти¬ 
сячоліття до н. е. Архе¬ 
ологічний музей. Герак- 
ліон. 
Кноський палац на 
острові Кріт. Сходи і 
світловий колодязь. 
16 ст. до н. е. 
Левова брама в Міке¬ 
нах. 14 ст. до н. е. 
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Едінбург. 
Пам’ятник Вальтеру 
Скотту. Архітектор 
М. Кемп. 1840—46 

чать, що вже в ранній пе¬ 
рі о д Е. к. в деяких місцях (на 
Малоазійському п-ові, о-вах Лем- 
пос, Лесбос, Кіклади і Кріт, узбе¬ 
режжі Егейського м.) відбувався 
процес майнового розшарування 
й розкладу родового ладу. Це було 
пов’язано з розвитком тут раніше, 
ніж у материковій Греції, металур¬ 
гійного вироби., яке забезпечило 
зростання продуктивності праці, 
що сприяло появі лишків продук¬ 
тів і нерівномірному розподілові 
їх серед членів суспільства. В той 
час тут з’явилися селища міськ. 
типу (Поліохні на о. Лемнос бл. 
2750 до н. е., Халандріані на 
о. Сірос у серед. 3-го тис. до н. е., 
Філакоті на о. Мелос у кін. 3-го 
тис. до н. е.); укріплені міста з 
баштами й бастіонами (в зх. Ана¬ 
толії в 3-му тис. до н. е.). Відо¬ 
кремилося ремесло, поширилося 
скотарство, розвинулося мореплав¬ 
ство. Бл. 2300 до н. е. Пелопоннес 
і пн.-зх. Анатолія зазнали воро¬ 
жої навали, про що свідчать сліди 
пожеж і руйнувань. Під впливом 
пришельців (можливо, індоевроп. 
походження) до поч. 2-го тис. до 
н. е. змінилася матеріальна куль¬ 
тура материкової Греції, Трої, 
деяких островів. На Кріті, який 
обминула ворожа навала, розви¬ 
валася далі мінойська культура. 
Середній період Е. к. 
характеризувався поширенням 
бронзових виробів. Зросли кіль¬ 
кість > розмір міськ. поселень. 
Найзначнішим осередком Е. к. 
став Кріт, де виникла велика д-ва 
з центром у м. Кносг. Туї великого 
розмаху набуло будівництво ве¬ 
ликих палаців (у Кносі, Фесті, 
Маллії), було прокладено шляхи, 
розвинулося суднобудування. З’я¬ 
вився чотириколісний візок, гон¬ 
чарський круг. Під владою крітсь¬ 
кої д-ви в серед. 2-го тис. до н. е. 
були Кіклади і, можливо, частина 
материкової Греції. Це був період 
найбільшої консолідації Е. к., про 
що свідчить певна єдність мате¬ 
ріальної культури: кераміки, мета¬ 
левих виробів. Крітська д-ва ма¬ 
ла зв’язки зі Старод. Єгиптом, 
Сірією, Кіпром, Анатолією. Вторг¬ 
нення бл. 1600 до н. е. на матери¬ 
кову Грецію нових племен (мож¬ 
ливо, ахейців) поклало початок 
виникненню д-в навколо Мікен, 
Тірінфа, Орхомена. У пізній 
п е р і о д Е. к. гол. центром стала 
Мікенська д-ва, яка являла собою 
ранньорабовласницьке суспільст¬ 
во. Розквіт мікенської д-ви при¬ 
пав на 1400—1200 до н. е. Під її 
впливом перебували Пелопон¬ 
нес і Кіклади, залежним від неї 
був Кнос (у 14 ст. до н.е. Кріт захо¬ 
пили ахейці). Мікенська д-ва мала 
екон. і політ, зв’язки з Єгиптом, 
Сірією, Хеттською д-вою. Значно¬ 
го розвитку в гой час досягли ре¬ 
месла і торгівля. В кін. 13 ст. до 
н. е. Е. к. переживала глибоку 
внутр. кризу, яка супроводилася 
навалою дорійців і ««народів моря», 
і це призвело до її занепаду. 
Е. к. безпосередньо передувала 
еллінській культурі. Деякі еле¬ 
менти, характерні для Е. к., вияв¬ 
лено в найдавніших на території 
сучасної України землеробських 
племен трипільської культури. 
У період розквіту Е. к. створюва¬ 

лися високохудож. твори мис¬ 
тецтва. Серед пам’яток 3-го тис. 
до н. е. виділяється поховальна 
пластика Кіклад, «кікладські 
ідоли» — мармурові статуетки або 
голови (фрагменти статуй) гео- 
метризованих, лаконічних, мону¬ 
ментальних форм. Приблизно з 
23 ст. до н. е. центром худож. 
культури став Кріт. Значного роз¬ 
витку досягла крітська архітекту¬ 
ра. В Кносі, Фесті, Маллії роз¬ 
копками відкрито палаци, центр, 
місце в архіт. комплексі яких 
займав великий прямокутний двір, 
оточений з різних боків численни¬ 
ми приміщеннями. На Кріті був 
створений своєрідний тип колони, 
що розширялася вгору. Стіни па¬ 
лаців прикрашав фресковий живо¬ 
пис [««Збирання шафрану», 17 ст. 
до н. е., ««Ігри з биком», ««Па¬ 
рижанка» (назва умовна)—обидва 
близько 1500 до н. е.— з Кно- 
ського палацу. Археологічний 
музей. Геракліон]. Розквіт кріт¬ 
ського живопису припадає на 
16—15 ст. до н. е. (розписаний 
фресками кам’яний саркофаг із 
Агіа-Тріади, 1450—1400 до н. е. 
Археол. музей. Геракліон). Різно¬ 
манітна крітська кераміка розви¬ 
валася від глиняного посуду, вкри¬ 
того звичайним геом. орнаментом, 
до т. з. ваз камарес, на яких по 
чорному лаку наносили червоною 
та білою фарбами складні рослин¬ 
ні візерунки, а пізніше застосову¬ 
валися мотиви прибережної флори 
і фауни, т. з. морський стиль 
(ваза з Феста, бл. 1800 до н. е., 
ваза з восьминогом із Палекастро, 
бл. 1500 до н. е., обидві — Археол. 
музей. Геракліон). Розвинуті були 
дрібна пластика (статуетки богинь 
із зміями, зроблені з фаянсу або 
слонової кістки, таблички з фігу¬ 
рами летючих риб, кози з козеням, 
для яких характерні декоратив¬ 
ність і правдивість), обробка ка¬ 
меню, ювелірна справа. В кінці 
15—на поч. 14 ст. до н. е. провідну 
роль в егейському світі відіграва¬ 
ла ахейська Греція, мистецтво 
якої досягло високого розквіту 
в 14—13 сг. до н. е. В живописі 
й пластиці помітнішим стало тя¬ 
жіння до умовності й стилізації 
(фрески «тронного залу», вазопис 
«двірцевого стилю»). В цей час 
на пагорбах будувалися міста-фор- 
геці (Мікени, Тірінф) з могутніми 
стінами т. з. циклопічної кладки 
(з величезних кам’яних брил); 
палаци й будинки, як і на Кріті, 
споруджувалися на цоколях з 
сирцевої цегли з дерев’яними 
зв’язками. Розкопками відкрито й 
численні «шахтові» та купольні 
гробниці (т. з. Скарбниця Атрея, 
поблизу Мікен, 14 або ІЗ ст. до 
н. е.). Образотворче й декоративно- 
ужиткове мист. ахейської Греції 
розвивалося під великим впливом 
мистецтва Кріту (вироби з золота 
і срібла з «шахтових» гробниць у 
Мікенах). У 15—13 ст. дон.е. мис¬ 
тецтво ахейської Греції, як і кріт¬ 
ське, велику увагу приділяло лю¬ 
дині І природі (фрески палаців у 
Фівах, Тірінфі, Мікенах, Пілосі; 
вазопис, скульптура), але тяжіло 
до симетричних форм і узагаль¬ 
нень (геральдична композиція ре¬ 
льєфу Левової брами в Мікенах). 
Літ.: Бузескул В. П. Древнейшая ци- 

вилизация в Европе. X., 1918; Мон- 
гайт А. Л. Археология Западной Евро- 
пьі. Бронзовьій и железньїй века. М., 
1974; Блаватская Т. В. Греческое об- 
щество второго тьісячелетия до новой 
зрьі и его культура. М., 1976; Чайлд Г. 
У истоков европейской цивилизации. 
Пер. с англ. М., 1952; Сидорова Н. А. 
Искусство згейского мира. М., 1972. 

Л. Л. Дмитренко (історія). 

ЕГЕЙСЬКЕ МбРЕ — напівзамк- 
нене море басейну Середземного 
м., між п-овами Балканським і 
Малою Азією й о. Кріт. Протокою 
Дарданелли сполучається з Марму¬ 
ровим м. Пл. майже 179 тис. км2, 
найбільша глиб. 2591 м. Береги 
дуже розчленовані, багато остро¬ 
вів (Евбея, Лесбос, Хіос та ін.). 
Т-ра води на поверхні взимку 
+ 11, +16°, влітку +22, +25°. 
Солоність 37—39°/оо. Рибальство, 
добування губок та ін. Е. м. має 
велике трансп. значення. Гол. пор¬ 
ти: Піреи, Салоніки (Греція), Із¬ 
мір (Туреччина). 
егГда [грец. аіуіе (аіуібоб) — 
шкура кози; буря, егіда] — 1) У 
грецькій міфології щит Зевса 
(рідше Афіни чи Аполлона) — 
символ влади, заступництва й гні¬ 
ву богів. 2) Переносно — «під егі¬ 
дою» — під захистом, охороною, 
заступництвом. 
ЕГОЇЗМ (франц. Є£ОЇ5ІПЄ, ВІД 
лат. е£0 — я) — морально-етичний 
принцип, який означає таку пове¬ 
дінку людини, коли вона віддає 
перевагу власним інтересам, нехту¬ 
ючи інтересами суспільства й інших 
людей. Як одна з форм прояву 
індивідуалізму Е. особливо ха¬ 
рактерний для приватновласниць¬ 
ких відносин. Беззастережно за¬ 
суджуючи будь-які прояви Е., 
комуністична мораль протиставляє 
йому принцип колективізму, що 
є характерною рисою соціалістич¬ 
ного способу життя. 
ЕГОФУТУРИЗМ (від лат. е^о — 
я) — одна із занепадницьких те¬ 
чій бурж. мистецтва, що особливо 
виявилась у поезії 20 ст. Див. 
Футуризм. 
ЕГОЦЕНТРИЗМ (від лат. що — 
я і сепігшп — осереддя, центр) — 
1) Суб’єктивно-ідеалістичний фі¬ 
лософський і етичний принцип, 
за яким індивідуум, особистість 
вважається центром Всесвіту. У 
філософії егоцентрична позиція 
призводить до соліпсизму. В етиці 
цей принцип лежить в основі вчен¬ 
ня про особистий інтерес, особисту 
користь і вигоду як основу моралі. 
2) Негативна, хвороблива риса ха¬ 
рактеру, яка проявляється в край¬ 
ньому індивідуалізмі, егоїзмі. 
ЕДАФІЧНІ ФАКТОРИ (від 
грец. є6афо£ — грунт, земля) — 
сукупність фіз. та хімічних влас¬ 
тивостей грунту, що впливають на 
життя й поширення в ньому живих 
організмів. 
ЕДАФбН (від грец. вбасроб — 
грунт, земля) — сукупність живих 
організмів, що живуть у грунті 
того чи іншого біотопу. 
ЄДДІНГТОН (Есісіт^іоп) Артур- 
Стенлі (28.XII 1882, Кендале — 
22.XI 1944, Кембрідж) — англій¬ 
ський астроном і фізик. Член 
Лондон, королівського т-ва (з 
1914), іноз. чл.-кор. АН СРСР 
(з 1923). Директор обсерваторії 
(з 1914) Кембріджського ун-ту, 
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президент Королівського астр. т-ва 
в Лондоні (1921—23), президент 
Міжнародного астрономічного со¬ 
юзу (1938—44). Праці Е. стосу¬ 
ються астрофізики, космології й 
відносності теорії. Він досліджу¬ 
вав рух зір, розробив основи тео¬ 
рії їхньої внутр. будови, вперше 
застосував теорію променистої рів¬ 
новаги до надр зір, був видатним 
інтерпретатором заг. теорії віднос¬ 
ності, розробляв деякі складні 
питання цієї теорії, здійснив першу 
експериментальну перевірку одно¬ 
го з її передбачень — 1919 вия¬ 
вив відхилення проміння світла 
зір у полі тяжіння Сонця. 
ЕДЕЛЬВЕЙС — рід рослин ро¬ 
дини складноцвітих. Те саме, що 
й білотка. 
£Д ЕЛЬФЕЛЬТ (ЕсІеІ^еИ) Аль¬ 
берт (21.VII 1854, поблизу м. Пор- 
во, Фінляндія — 18.VIII 1905, 
Борго) — фінський живописець. 
Худож. освіту здобув у Хельсінкі, 
пізніше в Антверпені в АМ (1873— 
74), 1874 навчався у Ж.-Л. Же- 
рома в Парижі. Спочатку писав 
істор. композиції (« Королева Блан¬ 
ка», 1876—77), пізніше — карти¬ 
ни з життя трудового народу 
(«Жінки з Руоколахті», 1887, Ате- 
неум, Хельсінкі; «Пралі», 1893; 
«Борго. Сосни», 1898, обидві — в 
ДЕ; «Рибалки з далеких островів», 

А. Едельфельт. Рибалки з далеких 
островів. Київський музей західного та 
східного мистецтва. 

Київ, музей зх. та сх. мист.; «Ма¬ 
донна з дитиною», «Стара, що грає 
на цитрі», обидві — в Одес. музеї 
зх. і сх. мист.). Е. створив числен¬ 
ні портрети, пейзажі. Ілюстрував 
твори І.-Л. Рунеберга, 3. Топе- 
ліуса. 
ЕДЕЛЬШТЄЙН Віталій Іванович 
[17 (29).^ 1881, Казань — ІЛШІ 
1965, Москва] — російський рад. 
учений в галузі овочівництва, по¬ 
чесний член ВАСГНІЛ (з 1956), 
Герой Соціалістичної Праці (1961). 
Член КПРС з 1952. Закінчив 
Лісовий ін-т у Петербурзі (1902), 
де і працював до 190/. У 1907— 
13—викладач Уманського училища 
садівництва й землеробства. З 
1916 — професор Моск. с.-г. ака¬ 
демії ім. К. А. Тімірязєва. Праці 
з біології овочевих рослин, техно¬ 
логії вирощування їх тощо. Автор 
підручника «Овочівництво» (1944; 
Держ. премія СРСР, 1946). Наго¬ 
роджений 2 орденами Леніна, ор¬ 
деном «Знак Пошани», медалями. 
ЕДЕМ (давньоєвр.— рай) — за 
біблійною легендою, місцеперебу¬ 
вання людини до гріхопадіння. 
Див. Рай. 
ЕДЙКТ (лат. есіісіиіп, від есіісо — 
оголошую) — у Стародавньому Ри¬ 
мі заява, що містила програму 
діяльності службової особи (ма¬ 
гістрату, претора, консула то¬ 

що), яку вона оголошувала при 
вступі на посаду. В 1 ст. до н. е.— 
2 ст. н. е. Е. називалися акти, 
що їх видавали імператори. Зго¬ 
дом — особливо важливі акти мо¬ 
нархів у деяких країнах. 
ЕДИФІКАТОРИ (лат. аесННса- 
Іог— будівник) — домінантні (про¬ 
відні) види рослин, що пану¬ 
ють у фітоценозах (рослинних 
угрупованнях) і визначають їх 
основні властивості. Напр., у сос¬ 
нових лісах Е. є сосна, в цілинних 
степах — ковила, типчак тощо. Е. 
в фітоценозах пригнічують одні 
рослини і сприяють розвиткові 
інших. Так, під пологом гу¬ 
стого букового лісу можуть зро¬ 
стати лише певні види рослин; у 
степах ковила й типчак утворю¬ 
ють щільні дернини й густу коре¬ 
неву систему, розміщену у верх¬ 
ньому шарі грунту, внаслідок чо¬ 
го вони використовують значну 
кількість поживних речовин і во¬ 
логи й погіршують умови для жит¬ 
тя ін. степових рослин. У фіто¬ 
ценозі може бути один або кілька 
едифікаторів. 
Єдінбург— місто у Великобрита¬ 
нії, поблизу пд. узбережжя зато¬ 
ки Ферт-оф-Форт Північного м. 
Гол. місто Шотландії. Вузол з-ць 
і автошляхів, мор. аванпорти Літ 
і Грантон. 450 тис. ж. (1974). Під¬ 
приємства поліграф., паперової, 
харч, (особливо пивоварної й по 
вироби, віскі), маш.-буд. (судна, 
папероробні машини, газо-, водо- 
й електроустаткування), легкої 
й гумової пром-сті. В районі Е.— 
видобування вугілля. Шотланд¬ 
ська академія. Ун-т (засн. 1583), 
наук, т-ва, обсерваторія та ін. 
наук, заклади. Нац. б-ка Шотлан¬ 
дії. Музеї: Королівський шотл. 
музей, Нац. музей старожитностей, 
Муніципальний, Нац. галерея 
Шотландії, Портретна галерея. Се¬ 
ред архіт. пам’яток Е.— ансамбль 
кол. королівського замку (найдав¬ 
ніша частина бл. 1090—1100), 
готичний собор Сент-Джайлс (14— 
19 ст.), кол. палац шотл. королів 
Холіруд (засн. 1128; гол. будів¬ 
ля — 1671—79, арх. У. Брюс); 
ун-т (1789—91); ансамбль пл. 
Шарлотти (1792—1807, обидва — 
арх. Р. Адам). Із споруд 20 ст.— 
капела в пам’ять 1-ї світової вій¬ 
ни (1925—27, арх. Р. Лорімер), 
аеровокзал Тернхаус (1955, арх. 
Р. Метью). Пам’ятники: Р. Берн- 
су (1830, арх. Т. Гамільтон), В. 
Скотту (1840—46, арх. М. Кемп) 
та ін. Е. відомий з 6 ст. 
ЕДГп (Оібїяоое) — у грецькій мі¬ 
ології головний герой міфів 
іванського циклу. Син царя Лая 

й цариці Йокасти. Оракул прорік 
Е., що він уб’є свого батька й од¬ 
ружиться з рідною матір’ю. Е. 
марно намагався уникнути жахли¬ 
вої долі. Коли пророцтво збулося, 
Е. виколов собі очі, а Йокаста по¬ 
кінчила самогубством. Міфи про 
Е. використано в л-рі (Софокл, 
Сенека, Вольтер, П. Корнель) й 
музиці (І. Стравинський). 
ЄДІСОН (Есіізоп) Томас-Алва 
(11.11 1847, Майлан, шт. Огайо — 
17.Х 1931, Уест-Орендж, шт. Нью- 
Джерсі) — американський вина¬ 
хідник у галузі електротехніки і 
підприємець. Винахідницьку ді¬ 
яльність почав 1868, маючи ли¬ 

ше поч. освіту. Запатентував по¬ 
над 1300 винаходів. У 1876—87 
удосконалив телефон Белла, ви¬ 
найшов фонограф (1877), запропо¬ 
нував і впровадив пром. зразок 
лампи розжарення (1879), розро¬ 
бив систему електр. освітлення, 
сконструював патрон і цоколь з 
нарізкою, запобіжник, електролі¬ 
чильник, найпотужніші на той 
час електрогенератори. Побудував 
(1882) першу в світі електростан¬ 
цію постійного струму заг. користу¬ 
вання в Нью-Йорку. Займався 
електрифікацією залізниць, ви¬ 
найшов залізничні гальма, лужні 
акумулятори, удосконалив кіно¬ 
камеру, працював над технологією 
вироби, цементу, синтетичного кау¬ 
чуку тощо. З 1887 очолив організо¬ 
ваний ним н.-д. центр. У 1909 в 
США встановлено золоту медаль 
його імені. Е.— почесний член 
АН СРСР (з 1930). На базі май¬ 
стерень і лабораторій Е. створено 
найбільший у СІЛА електротех. 
трест «Дженерал Електрік Компа- 
ні» з відділеннями в Європі. Но¬ 
белівська премія, 1915. 
Літ.: Белькинд Л. Д. Томас Альва 
Здисон. М., 1964. В. О. Каменева. 

бДМОНТОН — місто на Зх. Ка¬ 
нади, на р. Норт-Саскачевані, 
адм. центр пров. Альберта. Вузол 
з-ць і автошляхів. 452,1 тис. ж. 
(1976). Е.— центр хім. і нафто- 
хім. пром-сті. Підприємства по 
переробці с.-г. сировини. Ун-т. 
Е.— один з осередків розселення 
українців у Канаді. 
ЄДРІАН (Асігіап) Едгар-Дуглас 
(ЗО.ХІ 1889, Лондон — 4.VIII 
1977) — англійський фізіолог, член 
Лондонського королівського т-ва 
(з 1923). Закінчив Кембрідж. ун-т 
(1908); з 1919 — викладач того ж 
ун-ту (з 1937 — професор). Праці 
Е. присвячені вивченню явищ 
збудження на нервово-м’язовому 
препараті й електрофізіол. аналі¬ 
зові діяльності нервової системи 
(зокрема, нервових центрів моз¬ 
кового стовбура й кори головного 
мозку людини і тварин). Е. здобув 
ряд нових даних у галузі електро¬ 
фізіології рецепторів. Нобелівсь¬ 
ка премія, 1932. 
едуАрдс (Едвардс) Борис Ва¬ 
сильович (1860, Одеса — 1924, 
о. Мальта) — український скульп¬ 
тор. Навчався" в Одеській рису¬ 
вальній школі (1876—81) й у 
петерб. АМ (1881—83), академік 
її з 1915. Один із засновників 
Товариства південноросійських 
художників. Автор реалістичних 
жанрових композицій («Катери¬ 
на» — за однойменним твором Т. 
Шевченка, 1885; «Життя невесе¬ 
ле», 1887—99; «Несподівані вісті», 
1887), психологічно виразних порт¬ 
ретів (Н. Кондакова і Л. Пастера, 
1887; «Шурка», 1889—90), а'також 
пам’ятників (В. Григоровичу в 
Єлизаветграді, тепер Кіровоград, 
1892; О. Пушкіну в Харкові, 1904; 
О. Суворову в Очакові, 1903— 
07, та в Ізмаїлі, 1911—13). В 
1919 емігрував. 
Літ.: Афанасьєв В. А. Майстри пенз« 
ля. Одеса, 1960. 

ЕДУКАЦГЙНА КОМГСІЯ, комі- 
сія національної едукації (польс. 
есіикасіа — виховання, освіта, від 
лат. еаисаііо — виховання) — пер¬ 
ший у Польщі і у світі центр, уря- 

ЕДУКАЦІЙНА 
КОМІСІЯ 

Т.-А. Едісон. 

Едіп і сфінкс. 
Розпис червонофігурної 
вази. 5 ст. до н. е. Ва¬ 
тікан. 

Б. В. Едуардс. 
Шурка. Мармур. 
1889-90. 

*/2 34 УРЕ, т. 3. 
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А. А. Ейзей. 

Ейрена з малим Плуто- 
сом. Мармурова рим¬ 
ська копія з грецького 
оригіналу Кефісодота 
близько 374 до н. е. 
Гліптотека. Мюнхен. 

Ежектор парострумин- 
ний: 
/ — камера, куди над¬ 
ходить відсмоктуваний 
газ; 
2 — сопло, з якого ви¬ 
тікає струмінь пари; 
3 — дифузор. 

довий світський орган управління 
нар. освітою. Створ. 1773 за ініціа¬ 
тивою прогрес, держ. діячів. Іс¬ 
нувала до 1794. Е. к. провела ряд 
шкільних реформ. Територію 
Польської д-ви було поділено на 
10 навч. округів, в т. ч. Волинсь¬ 
кий (центр у Кремінці) й Укра¬ 
їнський (центр у Вінниці). Ство¬ 
рено нову шкільну систему, до 
складу якої входили: церковно¬ 
парафіяльні школи (елементарний 
ступінь), нижчі та вищі міські 
школи (серед, ступінь) та 2 Акаде¬ 
мії, названі в проекті Головними 
школами (вищий ступінь). Про¬ 
грами навч. закладів було набли¬ 
жено до життя, запроваджено ви¬ 
кладання польс. мовою, вчителя¬ 
ми шкіл стали світські люди. Для 
навчання за новими програмами 
видано шкільні підручники та 
ін. освітню л-ру. На тер. України 
і Білорусії Е. к. ігнорувала праг¬ 
нення місцевого населення навча¬ 
ти дітей рідною мовою, зокрема 
проводила курс на згортання існу¬ 
ючих укр. шкіл і створення шкіл 
з польс. мовою викладання. 
ЕЖбКТОР (від франц. фесіег — 
викидати) — струминний апарат, 
яким відсмоктують рідину, пару 
або газ; різновид струминного на¬ 
соса. Дія Е. (мал.) грунтується на 
розрідженні, що створюється в 
ньому струминою ін. рідини, па¬ 
ри або газу. Е. застосовують у 
холодильних машинах, паливних, 
масляних і гідравлічних системах 
літальних апаратів, конденсацій¬ 
них і вентиляційних пристроях. 
ЕЗбП (Есоп; Аїоосояос; б ст. до 
н. е.) — легендарний давньогрець¬ 
кий байкар. Йому приписували 
прозаїчні байки повчально-моралі¬ 
заторського характеру переважно з 
життя тварин, у яких в алегорич¬ 
ній формі відображено стосунки 
між людьми (див. Езопівська мо¬ 
ва). Найвідоміші байки Е.— «Ли¬ 
сиця й виноград», «Вовк та ягня», 
«Ворона й лисиця» тощо. Книгу 
«Життя Езопа» написав візант. 
чернець Максим Плануда в 13 ст. 
Мотиви байок Е. стали основою 
для творів багатьох письменників, 
у т. ч. й українських (П. Гулака- 
Артемовського, Є. Гребінки, Л.Глі- 
бова та ін.). Укр. мовою байки Е. 
перекладав М. Годованець. 
Те.: Укр. п е р е к л.—Байки. К., 
1961; Рос. перек л.— Басни Ззо- 
па. М., 1968. 

ЕЗбП (Аезориз ) Клав дій (І ст. 
до н. е.) — римський трагедійний 
актор. Грав чоловічі й жіночі ролі 
в трагедіях Есхіла, Софокла, Ев- 
ріпіда в переробці рим. драматур¬ 
гів. За свідченням Ціцерона, який 
навчався в Е. ораторського мис¬ 
тецтва, актор мав сильний емоцій¬ 
но-психологічний вплив на гляда¬ 
чів. Останній виступ Е. належить 
до 55 до н. е. 
ЕЗОПІВСЬКА М0ВА (за ім'ям 
давньогрец. байкаря Езопа) — 
спосіб замасковано виражати дум¬ 
ку за допомогою своєрідного ви¬ 
користання біблійних сюжетів, на¬ 
тяків, недомовок, алегорій, пе¬ 
рифразів, іронії, зіставлень і кон¬ 
трастів з метою уникнути переслі¬ 
дувань та цензурних заборон. 

В. М. Лесин. 

ЕЗОФАГОСКОПІЯ (від грец. 
оіаофауое — стравохід і оиоя£со — 

розглядаю) — прямий метод до¬ 
слідження стравоходу з діагнос¬ 
тичною та лікувальною метою за 
допомогою спеціального прила¬ 
ду — езофагоскопа, основною час¬ 
тиною якого є гнучка трубка (світ- 
ловід), оснащена освітлювальною 
системою. Трубку вводять у стра¬ 
вохід черед рот. Е. дає можливість 
оглянути внутр. поверхню стра¬ 
воходу оком, а також видалити 
із стравоходу сторонні тіла (для 
цього через трубку вводять спец, 
інструменти). 
ЕЗОФАГОТОМГя (від грец. 
оіаофауое — стравохід і торті — 
розтин) — хірургічна операція, 
що полягає в перерізанні шийного 
відділу стравоходу і виведенні 
нижнього відрізка назовні. За¬ 
стосовується в дослідах на твари¬ 
нах та в мед. практиці (при ура¬ 
женні верхніх відділів стравохо¬ 
ду пухлинами, в процесі операції 
при створенні штучного стравоходу 
тощо). 
ЄЙВЕ (Еіпує) Макс (н. 20.V 1901, 
Амстердам) — ні дер л. шахіст. 
Чемпіон світу 1935—37. Цей титул 
завоював, вигравши матч у О. О. 
Альохіна (15,5 : 14,5), але через 
два роки поступився йому цим зван¬ 
ням. Президент Міжнар. шахової 
федерації. Е.— автор багатьох 
праць з шахів, теоретик і методист 
в цій галузі. 
ЄЙГЕН (Айген; Еідеп) Манфред 
(9.У 1927, Бохум, тепер ФРН) — 
нім. фізико-хімік. Після закін¬ 
чення 1951 Геттінгенського ун-ту 
почав працювати в Ін-ті фіз. хімії 
ім. Макса Планка (з 1964 — ди¬ 
ректор). Осн. праці — в галузі 
дослідження кінетики хім. реак¬ 
цій. Запровадив релаксаційні ме¬ 
тоди досліджування надшвидких 
хім. реакцій, які полягають в ім¬ 
пульсному (одноразовому або пе¬ 
ріодичному) зміщенні хім. рівно¬ 
ваги системи від діяння т-ри, тис¬ 
ку, електр. поля та ін. факторів 
з послідовним спостереженням за 
релаксацією системи в новий рівно¬ 
важний стан. Нобелівська премія, 
1967 (разом з Р. Норріьием і Дж. 
Портером). 
ЄЙГЕНСОН Моріс Семенович 
[8 (21). І 1906, Катеринослав — 
15. VIII 1962, Львів] — рад. астро¬ 
ном. Член КПРС з 1940. Закінчив 
(1927) Ленінгр. ун-т. У 1927—53 
викладав у ньому (з 1939 — про¬ 
фесор), одночасно (1934—53) пра¬ 
цював у Пулковській обсерваторії. 
З 1953 — професор Львівського 
ун-ту, а також (до 1959) — дирек¬ 
тор Львів, астр. обсерваторії. Осн. 
праці присвячені позагалактичній 
астрономії та вивченню впливу 
сонячної активності на земні яви¬ 
ща. Дослідив поглинання світла 
в Галактиці та ін. галактиках; 
показав, що в усіх спіральних ту¬ 
манностях повинна бути речовина, 
що поглинає світло. Вказав на 
існування темної речовини в між¬ 
галактичному просторі; остаточно 
встановив факт випадкової орієн¬ 
тації осей обертання спіральних 
галактик; написав першу наук.-по¬ 
пулярну монографію з позагалак¬ 
тичної астрономії. 

І. Г. Колчинський. 
ЕИДЕЛЬМАН Борис Львович 
[30.1 (11.11) 1867, с. Стрижавка, 

тепер Вінницького р-ну Вінниць¬ 
кої обл.— 2.VIII 1939] — діяч ро¬ 
бітничого руху на Україні. Член 
Комуністичної партії з 1893 (з 
перервою 1905—18). В 1890, нав¬ 
чаючись у Київ, ун-ті (закінчив 
1910), вступив до студентського 
с.-д. гуртка. З 1893 проводив про¬ 
паганду в робітн. гуртках. У 1896— 
один з керівників с.-д. групи <Ра- 
бочее дело>, 1897—98 — київсько¬ 
го «Союзу боротьби за визволення 
робітничого класи*. Делегат І 
з’їзду РСДРП (1898), на якому 
був обраний членом ЦК. Незаба¬ 
ром заарештований і після ув’яз¬ 
нення 1900 висланий до Сибіру. 
В 1905 повернувся в Петербург, 
згодом переїхав до Києва. Після 
Великого Жовтня — на держ. і 
пед. роботі. З 1925 — персональ¬ 
ний пенсіонер. 
ЕЙДЕМАНІС Роберт Петрович 
[27.IV (9.У) 1895, Леясціємс, тепер 
Гулбенського р-ну Латв. РСР — 
12. VI 1937] — латиський рад. 
письменник, військ, діяч. Член 
Комуністичної партії з 1917. Брав 
участь у громадян, війні, зокрема 
на Україні. Був заст. командуючого 
Укр. і Кримським військ, округа¬ 
ми, нач. Військової академії ім. 
М. В. Фрунзе. Друкуватися почав 
1908. У збірках поезій «Земля і 
хліб пахнуть» (1924), «Наступ три¬ 
ває» (1930), «Слово і роки» (1934) 
та оповідань «Степовий вітер» 
(1925), «На світанку» (1931) ос¬ 
півував Велику Жовтн. соціаліс- 
тич. революцію, соціалістичне бу¬ 
дівництво. Зб. оповідань «Пов¬ 
стале каміння» (1929) — про гро¬ 
мадян. війну на Україні. 
Те.: Укр. перек л.— В ім’я обо¬ 
в’язку. X., 1934; Рос. перек л.— 
С поднятой головой. М., 1961; Степ- 
ной ветер. М., 1965. 

ЕЙДЕТЙЗМ (від грец. ЄІбоб — 
вигляд, образ) — психічне явище, 
яке полягає в здатності відтворю¬ 
вати яскравий наочний образ пред¬ 
мета, коли той безпосередньо вже 
не діє на чуттів органи. Виникає 
внаслідок інтенсивного інертного 
збудження аналізатора. Е. по¬ 
ширений гол. чин. у дітей. У до¬ 
рослих, як правило, трапляється 
в представників тих професій, які 
пов’язані з оперуванням наочними 
образами, напр. у художників і 
письменників. Явища Е. вперше 
описано в психології 1907. Найпов¬ 
ніше вивчаються зорові ейдетичні 
образи, їхня залежність від умов 
життя людини, її індивідуальних 
анатомо-ф і зіо логічних особливо¬ 
стей. Деякі бурж. психологи (Е.-Р. 
Йєнш та ін.) робили реакційні 
спроби побудувати на Е. расистсь¬ 
ку типологію людей. 
ЄЙЗЕЛ (Еізеїе) Донн (н. 23.У1 
1930, Колумбус, шт. Огайо) — 
астронавт СІЛА. Закінчив Військ.- 
морську академію СІІІА. Служив 
у військ.-повітряних силах. У 
1964—70 — у групі астронавтів. 
Разом з У. Шіррою і У. Каннінге- 
мом 11—22.Х 1968 здійснив орбі¬ 
тальний політ на космічному ко¬ 
раблі « Аполлон-7 ». 

М. Я. Орлов. 
ЄЙЗЕН Артур Артурович (н. 8.VI 
1927, Москва) — рос. рад. співак 
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уч-ще ім. Щукіна (1948) і Моск. 
консерваторію (1956). У 1949— 
57 — соліст Ансамблю пісні і тан¬ 
цю Рад. Армії ім. О. В. Александ- 
рова. З 1957 — соліст Великого 
театру. Вперше на рад. оперній 
сцені виконав роль В. І. Леніна 
(«Жовтень» Мураделі). Партії: 
Мельник (« Русалка» Даргомиж- 
ського), Галицький («Князь Ігор» 
Бородіна), Годунов, Варлаам, 
(«Борис Годунов»), Іван ліван¬ 
ський («Хованщина») Мусоргсько- 
го, Мефістофель («Фауст» Гу- 
но), Ткаченко («Семен Котко» 
Прокоф’єва) та ін. Нагороджений 
орденом Трудового Червоного Пра¬ 
пора. 
еизенАхці — члени С.-д. робіт¬ 
ничої партії Німеччини, заснова¬ 
ної в м. Ейзенаху на загальнонім. 
робітн. з’їзді 1869. Лідерами Е. 
були А. Бебель, В. Лібкнехт, В. 
Бракке. Програма Е. спиралася 
на революц. принципи Інтернаціо¬ 
налу 1-го, статут був побудований 
у дусі демократичного централіз¬ 
му. Виходячи з позицій марксизму, 
Е. боролися проти реакції і мілі¬ 
таризму, за об’єднання Німеччини 
на демократичній основі; під час 
франко-пруєської війни 1870—71 
займали інтернаціоналістську по¬ 
зицію. На Готському з’їзді 1875, 
в результаті об’єднання Е. з лас¬ 
сальянцями (див. Лассальянство), 
було створено єдину Нім. соціа¬ 
лістичну робітн. партію (з 1890 — 
Сощал-демократична партія Ні¬ 
меччини). 
ЕЙЗЕНХАУЕР (ЕІ5єпЬо\уєг) Ду- 

айт-Дейвід (14.Х 1890, Денісон, 
пгг. Техас — 28.III 1969, Вашінг- 
тон) — державний і військ, діяч 
США, генерал армії (1944). В 
1915 закінчив Військ, академію 
в Уест-Пойнті. З червня 1942 — 
команд, амер. військами в Євро¬ 
пі, з листопада 1942 — союзними 
військами в Пн. Африці і Серед¬ 
земномор’ї, з грудня 1943 — вер¬ 
ховний головнокоманд. військами 
союзників у Зх. Європі; нагоро¬ 
джений Перемоги орденом, 1945; 
1945—48 — нач. штабу армії США. 
В 1950—52 — верховний головноко¬ 
манд. збройними силами НА ТО 
в Європі. В 1953—61 — президент 
США від Респ. партії. Виразник 
інтересів монополій. Проводив 
агресивну зовн. політику, боровся 
проти нац.-визвольного руху на 
Бл. і Серед. Сході (доктрина 
Ейзенхауера). 
ЕЙЗЕНШТЄЙН Сергій Михайло¬ 
вич [10 (22). І 1898, Рига — 11.11 
1948, Москва] — російський рад. 
кінорежисер і теоретик кіно, засл. 
діяч мист. РРФСР (з 1935), про¬ 
фесор, доктор мистецтвознавства 
(з 1939). Навчався у Держ. вищих 
режисерських майстернях під ке¬ 
рівництвом В. Мейерхольда 
(1921—22). Творчий шлях почав 
1920 як зав. худож. частиною Пер¬ 
шого робітн. театру Пролеткульту. 
В 1924 поставив фільм «Страйк», 
присвячений революц. боротьбі 
пролетаріату. В ньому, відмовив¬ 
шись від традиційної побудови 
сюжету, застосував власну теорію 
«монтажу атракціонів» — монтажу 
активно діючих елементів видови¬ 
ща. Взірцем ідейної та художньої 
цілісності став фільм «Броненосець 
,,Потьомкін“» (1925), в якому ге¬ 

роїку революційних мас розкрито 
в новаторських виражальних фор¬ 
мах. На Брюссельській виставці 
1958 «Броненосець ,,Потьомкін“» 
було названо першим з 12 кращих 
фільмів усіх часів і народів. Е. 
поставив картини «Жовтень» (1927), 
де вперше втілено образ В. І. Ле¬ 
ніна засобами ігрового кіно, «Ста¬ 
ре і нове» (1929У присвячений ко¬ 
лективізації (обидва — разом з 
Г. Александровим). В 1930—33 Е. 
перебував у США і Мексіці, де 
знімав кіноепопеючХай живе Мек- 
сіка!» (не завершена). На батьків¬ 
щині 1935—37 Е. працював над 
фільмом «Бєжин луг» (не заверше¬ 
ний). В наступних роботах «Олек¬ 
сандр Невський» (1938) та «Іван 
Грозний» (1945—46, дві серії) Е. 
звернувся до і стор.-патріотичної 
та істор. теми. Е.— автор дослід¬ 
жень теорії фільму як художнього 
цілого. Відомі його праці з питань 
композиції, монтажу, кольору і 
звуку в кіно. З 1928 викладав у 
Держ. технікумі кінематографії 
(з 1938 ВДІК). Нагороджений ор¬ 
денами Леніна, «Знак Пошани». 
Держ. премія СРСР, 1941, 1946. 
Те.: Избранньїе произведения, т. 
1—6. М.,1964—71; Укр. перек л.— 
Естетика кіномистецтва. К., 1978. 
Літ.: Мейлах М. Б. Изобразительная 
стилистика поздних фильмов Зйзен- 
штейна. Л., 1971; Шкловский В. Б. 
Зйзенштейн. М., 1976. 

О. С. Мусієнко. 

ЕЙ КУМ ЄНА, ойкумена (грец. 
оіиоіщ£ут| — населена земля) — 
1) В Стародавній Греції — відома 
грекам частина населеної землі з 
Елладою в центрі. 2) Сукупність 
населених людиною областей зем¬ 
ної кулі. Спочатку Е. співпадала 
з областю, в якій завершувався 
процес формування людини (Зх., 
Пд., Пд.-Сх. і Сх. Азія, Сх. 
Африка і частина Європи). З роз¬ 
витком виробничих сил людина 
в кінці палеоліту просунулась в 
Пн. Європу, освоїла простори Пн. 
Азії і почала заселяти Америку і 
Австралію, прийшовши туди че¬ 
рез о-ви Індонезії і Нову Гвінею. 
ЄЙЛЕР (ЕиІег) Леонард [15.ІУ 
1707, Базель — 7 (18).ІХ 1783, 
Петербург] — математик, механік 
та фізик, член Петерб. АН та бага¬ 
тьох інших академій. У 1720—24 
навчався в Базельському ун-ті, £е 
слухав лекції з математики Й. 
Бернуллі. В 1727—41 та 1766—83 
працював у Петерб. АН, 1741— 
66 — в Берлін. АН, не пориваючи 
наук, зв’язків з Петерб. АН. Наук, 
діяльність Е. охоплювала всі роз¬ 
діли сучасної йому математики 
(близько 3/5 його творів стосуються 
цієї галузі; див., напр., Ейлера 
підстановки, Ейлера рівняння, 
Ейлера формули в математиці), 
решта — її застосувань до механі¬ 
ки, матем. фізики, оптики, теорії 
музики, теорії машин, балістики, 
морської справи тощо. Е. заклав 
основи варіаційного числення, чи¬ 
сел теорії, теорії аналітичних та 
спец, функцій, теорії диференгц- 
альних рівнянь, поверхонь теорії. 
Ряд його відкриттів стосується 
аналітичної геометрії, теорії ря¬ 
дів і топології. Відомі також його 
праці з астрономії, картографії, 
теоретичної фізики, біол. фізики, 
демографії тощо. Е. багато зробив 
для підготовки рос. наук, кадрів. 

Рос. переклади його творів («По¬ 
сібник з арифметики», 1740; «Уні¬ 
версальна арифметика» в двох 
томах, 1768—69) вплинули на 
створення рос. навч. літератури з 
математики. Він написав бл. 850 
наук, праць і бл. 3000 листів, у 
яких розглядались наук, питання. 
В 1909 в Швейцарії почато видання 
повної збірки творів Е., яке стано¬ 
витиме 72 томи. 
Літ.: Леонард Зйлер. М., 1958; Істо- 
рико-математичний збірник, т. 1. 
К., 1959; Рукописньїе материальї Л. 
Зйлера в Архиве Академии наук 
СССР, т. 1-2. М.-Л., 1962-65; 
Юшкевич А. П. История математики 
в России до 1917 года. М., 1968; Ко- 
тек В. В. Світогляд Леонарда Ейлера. 
К., 1971. 

ЄЙЛЕР (ЕиІег) Христофор (1743, 
Берлін — 1812, Петербург) — аст¬ 
роном, генерал-майор рос. армії. 
Син Л. Ейлера. Керував роботами 
астр.-геодез. експедиції на Пд. 
України з метою картографування 
місцевості. В 1770 був прийнятий 
у число товаришів (почесних) Ку- 
щівського куреня Запорізької Сі¬ 
чі. 
ЄЙЛЕРА ПІДСТАНОВКИ — під¬ 
становки, за допомогою яких інте¬ 
грали вигляду 

^ Я (х, У ах2 + Ьх + с) йх, 

де К (х, у) — раціональна функція 
від х і у, зводять до інтегралів 
від раціональних функцій. Запро¬ 
понував Л. Ейлер 1768. Розрізня- 
ють такі Е. п.: У ах2 + Ьх + с = 

= і — х У~а, якщо а > 0; 

У ах2 + Ьх + с = їх + Ус, якщо 
с > 0; У ах2 + Ьх + с = і (х — а), 
де а — один з 2-х коренів тричлена 
ах2 + Ьх + с, якщо цей тричлен 
має дійсні корені. 

М. П. Слободенюк. 

ЄЙЛЕРА РІВНЯННЯ — 1) Ди¬ 
ференціальне рівняння вигляду 
п 

сцхіУ(і> в І (х), де аі — ста- 

/=0 
лі числа. Вивчав Л. Ейлер з 
1740. Підстановкою х = ег зво¬ 
диться до лінійного диференціаль¬ 
ного рівн. зі сталими коеф. 2) Ди¬ 
ференціальне рівняння вигляду 
Х-Ч>0х + У~ч'йу = 0, де X та 
У — однакові многочлени 4-го 
степеня від х та у відповідно. Роз¬ 
глядав Л. Ейлер з 1753. Він пока¬ 
зав, що заг. розв’язок цього рівн. 
має вигляд Р (х, у) = 0, де Е (х, 
у) — симетричний многочлен 4-го 
степеня. 3) Диференціальне рівн. 

вигляду =°’що 
служить у варіаційному численні 
для знаходження максимумів та 
мінімумів функціоналу 

Ь 

| р(х, у, у') ах. 

а 

Ю. М. Березанський• 

ЄЙЛЕРА ФОРМУЛИ в мате- 
матиці — формули, встанов¬ 
лені Л. Ейлером і названі його 
ім’ям. Найважливіші з них такі. 
1) Формула зв’язку тригономет¬ 
ричних функцій з цоказниковою: 
еи =* соз х + і зіп х. 2) Формула 

ЕЙЛЕРА 
ФОРМУЛИ 

С. М. Ейзеештейн. 

Режисер С. М. Ейзен- 
штейн. 
Кадр з фільму «Броне* 
носець ,,Потьомкін“». 
1925. 

Л. Ейлер. 

Ейфелева башта. 

7г 34* 
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1. Ейнштейн. 

Ейслер 

*. І. Ейхе. 

). О. Ейхенвальд. 

розвинення функції 5Іп х у не- 
скінченний добуток'. зіп х — 

оо 

= х П (1 — х2/п2я2). 3) Тотож- 
п=1 

ність Ейлера для простих чисел: 
оо оо 

V П~3 _ П (1 — де Рі. 
Л=1 *=1 

р2, ... — послідовність усіх прос¬ 
тих чисел. 4) Формула, яка по¬ 
дає кривину к довільного нор¬ 
мального перерізу поверхні через 
її гол. кривини кі і к2 та кут ер між 
одним з гол. напрямів і даним на¬ 

прямом: к2 = кі С052 ер + к2 зіп2 ф. 
Ейлеру належить також формула 
підсумовування Ейлера — Макло- 
рена (див. Скінченних різниць 
числення) у формули Ейлера — 
Фур’є для коеф. розвинення функ¬ 
цій у тригонометричні ряди та інші. 

М. П. Слободенюк. 
ЕЙНІЧЗРН Олександр Львович 
(12.XII 1888, м. Маріуполь, тепер 
м. Жданов Донец. обл.— грудень 
1939, Харків) — український рад. 
архітектор. Закінчив Харків, ін- 
женерно-оуд. ін-т. Автор проектів 
пром. підприємств у Дзержинську, 
Харкові, Горькому та ряді міст 
Донбасу (1914—20), проектів ро¬ 
біте. с-щ для Донбасу (1924—25), 
тракторного з-ду й с-ща Харків, 
тракторного з-ду, житл. й адм. 
будівель у Харкові (1927—31). Е. 
був керівником проекту реконст¬ 
рукції Харкова (1930—39) та про¬ 
ектування міст Запоріжжя, Оде¬ 
си, Кривого Рога, Краматорська. 
Автор наук, праць з питань архі¬ 
тектури. 
ЕЙНДХОВЕН, Ейндговен — місто 
в Нідерландах, у провінції Пн. 
Брабант, на р. Дроммелі. Транс¬ 
портний вузол. 192,6 тис. ж. 
(1977). Значний центр електротех. і 
електронної пром-сті (підприємства 
концерну чФіліпс»); авто- і вело- 
будування. Вироби, опалювально¬ 
го устаткування, пластмас. Легка, 
харч, пром-сть. Тех. університет. 
ЕЙНТХбВЕН (Ейнтговен; ЕіпіЬо- 
уєп) Віллєм (21.V 1860, м. Сема- 
ранг, о. Ява — 29.IX 1927, м. Лей- 
ден) — нідерландський фізіолог. 
З 1886 — професор Лейденського 
ун-ту. Осн. праці Е. з питань елект¬ 
рофізіології. Вніс істотні уточ¬ 
нення в розшифрування електр. 
реакцій серця, розробив теорію 
та засоби відведення електрокар¬ 
діограми у людини. Нобелівська 
премія, 1924. 

ЕЙНШТЕЙН (Еіпзіеіп) Альберт 
(14.III 1879, Ульм, Німеччина — 
18.IV 1955, Прінстон, СІЛА) — 
нім. і амер. фізик-теоретик, 
член академій наук багатьох кра¬ 
їн світу, іноземний член АН СРСР 
(з 1926). Закінчив Цюріхський по¬ 
літехнікум (1900). У 1902—08 пра¬ 
цював експертом у патентному бю¬ 
ро в Берні, 1909—11 — професор 
Цюріхського політехнікуму, 1914— 
33 — професор Берлін, ун-ту і 
директор Ін-ту фізики кайзера 
Вільгельма. Після приходу до вла¬ 
ди фашистів зазнав переслідувань 
і змушений був залишити Німеч¬ 
чину. У 1933 переїхав до СІЛА, де 
й працював до кінця життя у 
Прінстонському ін-ті фундамен¬ 

тальних досліджень. Е.— творець 
спец, та заг. відносності теорії, 
які докорінно змінили уявлен¬ 
ня про простір і час. В. І. Ленін 
назвав його одним з ч великих пе¬ 
ретворювачів природознавства» 
(Повне зібр. тв., т. 45, с. 27). Ви¬ 
ходячи з спец, теорії відносності, 
Е. відкрив закон взаємозв’язку ма¬ 
си й енергії. Він показав, що маса 
т є мірою енергії Е, яка містить¬ 
ся в тілах. Встановлене Е. співвід¬ 
ношення Е = тс2 (с — швидкість 
світла у вакуумі) лежить в основі 
розрахунку енерг. балансу ядерних 
реакцій, в основі всієї ядерної 
фізики. Е. належить важлива роль 
у створенні основ квантової теорії. 
Він перший розробив квантову тео¬ 
рію світла, на базі якої пояснив 
явища фотоефекту (1905), люмінес¬ 
ценції та ін., що їх не могла поясни¬ 
ти електромагнітна теорія. Поши¬ 
ривши ідеї квантової теорії на фіз. 
процеси, безпосередньо не пов’я¬ 
зані з світлом, Е. витлумачив яви¬ 
ще зменшення теплоємності твер¬ 
дих тіл при зниженні т-ри (1907). 
Велике значення для створення 
всіх молекулярно-статистичних 
теорій флуктуаційних процесів 
мала розроблена Е. теорія броу- 
нівського руху (1905). Застосу¬ 
вавши до статистичних проблем у 
фізиці квантову теорію, Е. 1924 
створив квантову статистику час¬ 
тинок з цілим спіном (див. Бозе — 
Ейнштейна статистика). З 1933 
і до кінця життя Е. працював гол. 
чином над питаннями космології 
та створенням єдиної теорії поля. 
Був активним борцем за мир, ви¬ 
ступав проти використання атом¬ 
ної енергії у воєнних цілях. Нобе¬ 
лівська премія, 1921. 
Те.: Рос. перекл.— Собрание на- 
учньїх трудов, т. 1—4. М., 1965—67. 
Літ.: Кузнецов Б. Г. Зйнштейн. М., 
1972. 

Ейнштейна віднбсності 
ПРИНЦИП — див. Відносності 
теорія. 
ейнштейній (еіпзієіпшш; за 
ім’ям А. Ейнштейна), Ез — штуч¬ 
но одержаний радіоактивний хім. 
елемент, ат. н. 99; належить до 
актиноїдів. Відомо 14 ізотопів 
Е. з масовими числами від 243 
до 256. Найбільш довгоживучі — 
альфа-радіоактивний ізотоп 2ЛЕз та 
250Ез з періодами напіврозпаду від¬ 
повідно 276 та 140 днів. Серед 
ізотопів легше утворюється (в 
ядерному реакторові) ізотоп 
253Ез — альфа-випромінювач з пе¬ 
ріодом піврозпаду 20 днів. При 
тривалішому опроміненні утворю¬ 
ється також ізотоп 254Ез. Міше¬ 
ні з ізотопу 253Ез застосовують для 
синтезу важчих трансплутонієвих 
елементів. 
ЕЙР — безстічне солоне озеро в 
пд. частині Австралії. Лежить 
в улоговині на 12 м нижче від р. м. 
В період дощів площа озера ста¬ 
новить бл. 15 тис. км2, у суху пору 
розпадається на кілька водойм, 
іноді зовсім пересихає. 
ЕЙ Р — півострів на Пд. Австралії, 
між Великою Австралійською 
затокою на Зх. та затокою Спен- 
сер на Сх. Являє собою слабо- 
хвилясте плато заввишки до 200 м, 
на Пн.— гори Голер, вис. 495 м. 
Поклади заліз, руди. Сухі степи з 
чагарниками. Вівчарство. 

Ейре — національна назва Ірлан¬ 
дії. У 1937—49 — її офіц. назва. 
ЕЙРЕ — розмінна монета Іслан¬ 
дії, дорівнює 1/100 ісландської 
крони. 
ЕЙРЕНА (Ірена; Еірцуц) — у 
грецькій міфології богиня миру. 
За одними міфами — вихователь¬ 
ка, за іншими — мати Плутоса, 
божества достатку. Римляни вша¬ 
новували Е. під ім’ям Пакс. 
ІА с. 514. , 
ЕЙ РІК РАУДА (Ейрік Рудий, 
Ейрік Торвальдсон; Еігікг Каисіі, 
беп Косіе, ТЬогуашззоп) — норве¬ 
зький мореплавець 10 ст. Бл. 982 
відплив з Ісландії на Зх. Між 65 і 
66° пн. ш. мореплавці досягли зем¬ 
лі, назвавши її Гренландією — 
чЗеленою землею». В 985 Е. Р. 
повернувся до Ісландії, навербував 
колоністів, разом з якими 986 
відплив до Гренландії й заснував 
там колонію. 
Ейслер (еізієг) ганс (б.уи 1898, 
Лейпціг — 6. IX 1962, Берлін) — 
німецький композитор (НДР), пе¬ 
дагог, музичний діяч. Навчався у 
Відні в А. Шенберга. В 1924—33 
жив у Берліні, брав активну участь 
у революц. русі нім. пролетаріату. 
В цей період почалася його творча 
співдружба з Б. Брехтом, Й. Бе- 
хером, Е. Вайнертом, співаком 
Е. Бушем. У 1933 Е. емігрував з 
фашист. Німеччини. З 1950 — про¬ 
фесор композиції Вищої муз. 
школи в Берліні. Автор Держ. 
гімну НДР (1950), сольних і хоро¬ 
вих масових пісень (ч Заводи, вста¬ 
вайте», чКомінтерн», 1928; чПіс- 
ня єдиного фронту», 1934, та ін.), 
кантат, Реквієму пам’яті Леніна 
(1937), вокально-симф., симф., ка¬ 
мерних творів, опер та ін. 
ЕИСНЕР Федір Федорович [н. 
13 (26).ІІ 1916, Москва] — рад. 
зоотехнік, доктор с.-г. наук (з 
1966), професор (з 1967), чл.-кор. 
ВАСГНІЛ (з 1970). В 1937 закін¬ 
чив Моск. с.-г. академію ім. 
К. А. Тімірязєва. Працював у 
Всесоюзному ін-ті конярства, в 
Узб. РСР і Всесоюзному ін-ті тва¬ 
ринництва. З 1949 — в Н.-д. ін-ті 
тваринництва Лісостепу й Полісся 
УРСР. Розробив методи оцінки 
плідників за потомством, ведення 
плем. роботи на основі досягнень 
генетики й матем. аналізу та ін. 
Нагороджений орденом Трудового 
Червоного Прапора, 2 орденами 
чЗнак Пошани», медалями. 

Й. Є. Мандель. 

ЕЙФЕЛЕВА БАШТА — металева 
гратчаста башта, збудована фран¬ 
цузьким інженером і архітектором 
А.-Г. Ейфелем для всесвітньої ви¬ 
ставки 1889 в Парижі як емблема 
досягнень техніки 19 ст. Нижній 
ярус у вигляді зрізаної квадратної 
піраміди (основа 123,4 X 123,4 м) 
утворюють чотири стояки, вгорі 
з’єднані арковими склепіннями. 
Е. б. має три платформи (нижня 
вис. 58 м, середня — 116, верхня 
— 276 м), на які підіймають ліф¬ 
ти і ведуть 1710 східців. На ниж¬ 
ній платформі розміщено невели¬ 
кі ресторани, кафе, крамниці, на 
верхній — оглядові галереї. До 
1931 Е. б. була найвищою спорудою 
в світі (300 м). Використовують 
Е. б. для астр. і геофізичних спо¬ 
стережень, а також як центр ра¬ 
діо- й телепередач. Іл.с. 515. 
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ЕЙФІЛЬ (Еііїеі) Александр-Гюс- 
тав (15.XII 1832, Діжон — 28.ХІІ 
1923, Париж) — французький ін- 
женер-будівельник і архітектор. 
У 1855 закінчив Центр, школу 
мистецтв і ремесел у Парижі. У 
спорудах широко використовував 
металеві конструкції. Збудував 
сталеву башту, відому як Ейфелева 
башта. Серед ін. робіт Е.— вок¬ 
зал у Будапешті, мости (міст біля 
Бордо, 1858), віадуки (віадук у Та¬ 
расі). З 1890 дровадив наук, 
дослідження з метеорології й аеро¬ 
динаміки. 
Єйфельський вік і Ярус 
(від назви гірського масиву Ейфель 
у ФРН) — ранній вік середньої 
епохи девонського періоду і від¬ 
клади, що утворилися в той час. 
У межах України відклади Е. я. 
(доломіти, гіпси, вапняки, піско¬ 
вики, аргіліти, алевроліти тощо) 
поширені в межах Дніпровсько- 
Донецької западини, Волино-По- 
дільської плити й Галицько-Во¬ 
линської синеклізи. Потужність 
їх до 100 м. З відкладами Е. я. 
пов’язані родовища природного 
горючого газу. Див. також Де¬ 
вонський період і девонська си¬ 
стема. 
ЕЙФОРГЯ (від грец. єй — добре 
і срорєсо — переношу) — підвище¬ 
ний настрій (відчуття радості, без¬ 
турботності), що не відповідає 
об’єктивним обставинам. Спостері¬ 
гається при токсичних ураженнях 
головного мозку, органічних за¬ 
хворюваннях центр, нервової си¬ 
стеми. 
ЄЙХЕ Роберт Індрикович [31.VII 
(12.VIII) 1890 — 2.ІІ 1940] —ра¬ 
дянський держ. і парт. діяч. Член 
Комуністичної партії з 1905. Н. 
в с. Авотині (тепер Добельського 
р-ну Латв. РСР) у сім’ї наймита. 
Робітник-слюсар. У 1908 — член 
Мітавського к-ту с.-д. Латиського 
краю (СДЛК), того ж року емігру¬ 
вав за кордон. Брав участь у робо¬ 
ті Лондон, групи СДЛК. В 1911 
вернувся до Риги, з 1914 — член 
ЦК СДЛК. В 1915 засланий до 
Сибіру, звідки 1916 втік. З 1917 
працював у Ризі, член ЦК СДЛК 
і Президії Ризької Ради робітн. 
депутатів; під час нім. окупації 
Латвії — на підпільній парт, ро¬ 
боті. В 1919 — наркомпрод Рад. 
Латвії. В 1919—24 — на роботі 
в Наркомпроді РРФСР. У 1925— 
37 — голова Сибір, крайвиконко¬ 
му, секретар Зх.-Сибір, крайкому 
ВКП(б). В 1937—38 — наркомзем 
СРСР. На XIV і XV з’їздах оби¬ 
рався канд. в члени ЦК, на XVI 
і XVII — членом ЦК ВКП(б); 
з 1935—канд. у члени Поліг 
бюро ЦК ВКП(б). Член ЦВК 
СРСР. Нагороджений орденом 
Леніна. 
ЕЙХЕНВАЛЬД Олександр Олек¬ 
сандрович [23.XII 1863 (4.1 1864), 
Петербург — 1944] — російський 
фізик, акад. АН УРСР (з 1919). 
Закінчив Петербурзький ін-т ін¬ 
женерів шляхів (1888) і Страс¬ 
бурзький ун-т (1897). В 1897— 
1920 — професор ряду вузів Моск¬ 
ви. З 1920 жив в Італії. Осн. пра¬ 
ці з електрики, оптики й акустики. 
Перший експериментально вста¬ 
новив існування магнітного поля 
при мех. русі наелектризованих тіл 

34 УРЕ, т. З 

і довів еквівалентність конвекцій¬ 
них струмів і струмів провідності 
(1903). Автор теоретичних праць 
«Про рух енергії при повному внут¬ 
рішньому відбитті світла» (1909) 
й «Акустичні хвилі великої амплі¬ 
туди» (1934). 
ЕКВАДОР, Республіка Еквадор — 
держава на Пн. Зх. Південної 
Америки. Омивається Тихим ок. 
До складу Е. входять Галапаго- 
ські о-ви і ряд невеликих прибе¬ 
режних островів. 
В адм. відношенні Е. поділяється 
на 19 провінцій і одну територію. 

Державний лад. Е.— республіка. 
Діючу конституцію прийнято 1978. 
На її основі 1979 обрано прези¬ 
дента і парламент. 
Природа. Берегова лінія Е. роз¬ 
членована слабо. Рельєф переваж¬ 
но гірський. У центр, частині — 
гірські хребти Анд (з найвищою 
точкою країни — згаслим вулканом 
Чімборасо, 6267 м), розділені між¬ 
гірними плато. На Сх. від Анд — 
передгірні рівнини, на Зх. перева¬ 
жають низовини. Корисні копали¬ 
ни: нафта, природний газ, золото, 
срібло, сірка, кам. вугілля, мар¬ 
ганцеві, мідні й поліметалеві руди. 
Клімат екваторіальний, на низо¬ 
винах жаркий (пересічна річна 
т-ра +20, +28°), в міжгірних уло¬ 
говинах — помірно теплий ( + 12, 
+ 13°), пересічна річна сума опа¬ 
дів бл. 1200 мм. Гол. річки: Напо, 
Пастаса (бас. Амазонки), Гуаяс, 
Дауле, Есмеральдас (бас. Тихого 
ок.). Бл. 75% площі вкрито лісами, 
переважно тропічними, в горах — 
листопадними (в суху пору року). 
На Пд.— савана й сухі степи, в 
міжгірних улоговинах і на плато — 
луки (парамос). 

Вид частини міста Кіто 

Населення. 48% населення станов¬ 
лять іспано-індіан. метиси, бл. 
50% — кечуа, решта — нечисленні 
індіан. племена. Пересічна густота 
нас.— бл. 26 чол. на 1 км2. 41,3% 
нас. живе в містах (1977). Най¬ 
більші міста: Гуаякіль, Кіто. 
Історія. Індіан. племена, що насе¬ 
ляли тер. Е., в 15 ст. були підкоре¬ 
ні інками. Ісп. колонізація поча¬ 
лася 1526. В 1531—33 експедиція 
конкістадорів на чолі з Ф. Пісарро 
завоювала тер. Е. В 40-х рр. 16 ст. 
відбулися антиісп. повстання на¬ 
селення Е. В 1563—1739 Е. (під 
назвою Аудіенсія Кіто) — у скла¬ 
ді віце-королівства Перу, 1739— 
1822 — віце-королівства Нова Гра- 
нада. В 1809 широко розгорнувся 
рух нас. Е. за незалежність. У 
1822 тер. Е. ввійшла до складу 
федерації Велика Колумбія; 1830 
Е. проголошено незалежною рес¬ 
публікою. У 2-й пол. 19 ст. в краї¬ 
ну посилено проникав англ. і амер. 
капітал. На поч. 20 ст. в Е. заго¬ 
стрилася класова боротьба. Робітн. 
і сел. рух у країні значно посилив¬ 
ся під впливом Великого Жовтня. 
У 1926 засн. Компартію Е. У 1922, 
1942-44, 1949—50 в Е. відбу¬ 
лися масові антиурядові виступи 
трудящих. У 1941—42 Е. втратив 
200 тис. км2 тер. у збройному кон¬ 
флікті з Перу, спровокованому 
імперіалізмом СПІА. В результа¬ 
ті збройного повстання 1944 до 
влади прийшли демократичні сили. 
До коаліційного уряду ввійшли 
комуністи. В 1945 було прийнято 
прогресивну конституцію. Проте 
реакція 1946 ліквідувала демо¬ 
кратичні завоювання трудящих. 
Уряд Е. уклав ряд кабальних угод 
зі США. В кін. 50-х рр. в країні 
почалося нове піднесення демокра¬ 
тичної боротьби. В 1963—66 при 
владі перебувала військ, хунта, 
яка заборонила діяльність компар¬ 
тії та ін. прогресивних орг-цій. 
Хунту було повалено в результаті 
заг. страйку трудящих (березень 
1966). В лютому 1972 до влади в 
Е. прийшли націоналістично на¬ 
строєні військові на чолі з ген. Р. 
Ларою. Новий уряд відновив кон¬ 
ституцію 1945, здійснив ряд со¬ 
ці ально-екон. заходів, спрямова¬ 
них на захист нац. багатств, об¬ 
меження діяльності іноз. монопо¬ 
лій, проведення агр. реформи. В 
1976—79 влада належала вищій 
правлячій раді. В 1979 проведено 
президентські і парламентські ви¬ 
бори, перемогла партія Об’єднан¬ 
ня нар. сил. Президентом став X. 
Рольдос Агілера. З 1945 Е.—член 
ООН. Дипломатичні відносини з 
СРСР встановлено 1945. Е.— член 
Організації американських дер¬ 
жав, Латиноамериканської асо¬ 
ціації вільної торгівлі, Лати¬ 
ноамериканської економічної си¬ 
стеми, О ПЕК. 

А. А. Стрілко. 

Політичні партії, профспілки* 
Об’єднання народних 
сил, засн. 1948. Правляча. Вису¬ 
ває програму бурж.-демократичних 
реформ. Ліва демократич¬ 
на партія, дрібнобуржуазна. 
Консервативна пар¬ 
тія, засн. 1861. Виражає інтере¬ 
си латифундистів, великої буржуа¬ 
зії, вищого католицького духів¬ 
ництва. Яіберально-ра- 

ЕКВАДОР 

Герб Еквадору. 

ЕКВАДОР 

Площа — 283,6 тис. км2 

Населення — 
7,3 млн. чол. (1977. 
оцінка) 

Столиця — м. Кіто 
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Еквадор. 
О. Гуайясамін. 
Жінки плачуть. 20 ст. 

дикальна партія, засн. 
1878. Об’єднує торг.-фінанс. бур¬ 
жуазію, поміщиків. Демокра¬ 
тична інституціоналіст- 
ська коаліція, засн. 1965. 
Соціал-христия нська 
партія, засн. 1947. Революційна 
націоналістична партія, засн. 1968. 
Демократичний народ¬ 
ний союз. засн. 1968. Блок 
лівих сил. Комуністична партія 
Еквадору, засн. 1926. Найбільший 
профцентр— Конфедерація 
трудящих Еквадору, 
засн. 1944. Об’єднує 980 профспі¬ 
лок і федерацій (1977), входить 
до ВФП. А. А. Стрілко. 

Господарство. Е.— економічно сла¬ 
борозвинута, переважно агр. краї¬ 
на, г-во якої перебуває у великій 
залежності від іноз. капіталу 
(гол. чин. СІНА). З 70-х рр. все 
більшого значення в економіці Е. 
набуває нафтодобувна пром-сть. 
Бл. 55% самодіяльного нас. зайня¬ 
то в с. г. Обробляється бл. 10% тер. 
країни. Характерне поєднання ве¬ 
ликого землеволодіння з дрібними 
сел. г-вами. Плантації експорт¬ 
них культур належать в осн. іноз. 
монополіям. Збір (1976, тис. т): ба¬ 
нанів — 2788, кави — 82, бобів 
какао — 65, цукр. тростини — 
5786 (1974). Для власного спожи¬ 
вання вирощують пшеницю, куку¬ 
рудзу, рис, ячмінь, квасолю, маїс 
і маніок, цитрусові. Тваринництво 
екстенсивного напряму. Поголів’я 
(тис., 1976, оцінка): великої рога¬ 
тої худоби — 2725, овець — 1118, 
свиней — 1200. На узбережжі — 
рибальство (вилов риби і промисел 
морепродуктів). У лісових райо¬ 
нах — заготівлі бальсового дерева, 
збирання пальмового листя, горі¬ 
хів, кори хінного дерева й соку 
каучуконосів. Провідна галузь 
пром-сті— гірничодобувна, зокрема 
нафтова. В 1976 видобуто 9 млн. т 
нафти. В невеликій кількості 
видобувають мідну й свинцеву ру¬ 
ди, сірку, золото і срібло. Є неве¬ 
ликі підприємства харч., дерево- 
обр., текст., взуттєвої, хім., наф¬ 
топереробної й цем. пром-сті. В 
1976 вироблено 1,8 млрд. кВт год 
електроенергії. Гол. пром. центри 
— Кіто й Гуаякіль. Довжина з-ць 
(1974)— 1,2 тис. км, автошля¬ 
хів — 33,1 тис. км (асфальтова¬ 
них — 4,7 тис. км). Гол. мор. і 
річковий порт — Гуаякіль. Е. екс¬ 
портує нафту, банани, каву, ка¬ 

Пасовищне тваринниі 
з осередками землер 
ства 

-1 Екстенсивне тварини 
цтво (велика рогата * 

- ба й вівці) 
багаторічних тропічних ^ Приміське господарст 

ПМаловикористовуванІ 
иевикористовувані зеї 

З культур (банани та н. ... 
^ лові, цукрова тростина, 

кава, какао)_ 

као, деревину, імпортує машини й 
устаткування, трансп. засоби, 
прод. товари. Осн. торг, зв’язки 
з СІЛА, Японією, країнами Євро¬ 
пейського економічного товари¬ 
ства і Лат. Америки. Грошова 
одиниця — сукре. 25 сукре = 
1 дол. СІЛА. Е. Л. Бєлий. 

Медичне обслуговування. В 1973 
в Е. було 13,6 тис. лікарняних 
ліжок (20,2 ліжка на 10 тис. ж.); 
мед. допомогу подавали 3,1 тис. 
лікарів (1 лікар на 2,2 тис. ж.). 
Лікарів готують 5 мед. вищих 
шкіл. 
Освіта, наукові та культурно-ос¬ 
вітні заклади. В 1977 30% нас. ста¬ 
новили неписьменні. В країні про¬ 
голошено обов’язкове безплатне 
навчання дітей віком від 6 до 14 
років, але школою охоплені не всі 
діти. В поч. і серед, школах на¬ 
вчання триває 12 років (6 років у 
поч. і 6 — у серед.). Поряд з держ. є 
приватні школи. В 1975/76 навч. р. 
у поч. школах налічувалося 1266 
тис. учнів, у серед, школах, про- 
фес.-тех. і пед. уч-щах — 380,2 
тис. В Е.— 16 ун-тів і вузів універ¬ 
ситетського типу, ряд коледжів і 
вищих шкіл (1977/78 навч. р.— 
понад 95 тис. студентів). Найбіль¬ 
ші вузи: Центр, і Католицький ун¬ 
ти в Кіто, ун-т у м. Куенка. Ака¬ 
демія Е., мед. академія в Кіто, 
понад 20 ін. наук, установ і т-в. 
Б-ки: Центр ун-ту Е., Нац. та Му¬ 
ніципальна — в Кіто, ун-ту й Му¬ 
ніципальна — в м. Куенка. Музеї: 
антропологічний (етногр.). Нац. 
істор.-археол.. колоніального мис¬ 
тецтва, худож.-істор.. археол., 
геол. (усі — в Кіто). 

8 3. Клепиков 

Преса, радіомовлення, телебачен¬ 
ня. В 1976 в Е. виходили 26 щоден¬ 
них газет заг. тиражем 336 тис. при¬ 
мірників, 73 ін. періодичні видання 
заг. тиражем понад 200 тис. при¬ 
мірників. Осн. щоденні газети: 
«Комерсіо» («Торгівля», з 1906), 
«Пренса» («Преса», з 1923), «Ра- 
сон» («Розум», з 1965), «Рехі- 
стро офісьяль» («Офіційний спи¬ 
сок», з 1830), «Телеграфо» («Теле¬ 
граф», з 1884), «Універсо» («Все¬ 
світ», з 1921). Щотижнева газ. 
«Пуебло» («Народ», з 1946) — ор¬ 
ган ЦК Компартії Е. Діють понад 
200 радіостанцій, у т. ч. 16 урядо¬ 
вих. Радіостанції об’єднані в Ек¬ 
вадорську асоціацію радіомовлен¬ 
ня. Телебачення — з 1959. Усі 19 
телестанцій — приватні. 

О В. Ткачов. 

Література. Твори доколоніально- 
го періоду не збереглися. Л-ра 
розвивається в осн. ісп. мовою. 
Початковий період іспанської ко¬ 
лонізації (серед. 16 ст.) відо¬ 
бражено в небагатьох творах. Влас¬ 
не еквадорська л-ра виникла у 
18 ст. (творчість Х.-Б. Агірре, X. 
де Веласко). Значну роль у про¬ 
будженні нац. самосвідомості ек¬ 
вадорців відіграла просвітительсь¬ 
ка діяльність Е. де Санта-Крус-і- 
Еспехо. З поч. 30-х рр. до кін. 
19 ст. панівним напрямом у л-рі 
був романтизм. Його прогресивне 
крило представляли, зокрема, X. 
Монтальво, поетеса Д. Вейнтімі- 
лья, Х.-Л. Мера. Зачинателем реа¬ 
лізму на поч. 20 ст. виступив Л.-А. 
Мартінес (роман «До - берега». 

1904). В кін. 20—30-х рр. поширив¬ 
ся літ.-громад, рух індіанізм, при¬ 
хильники якого ставили питання 
про необхідність звільнення індіан¬ 
ців від напівфеод. гніту і відрод¬ 
ження їхньої культ, спадщини. 
З того часу в л-рі переважають со¬ 
ціальні теми. Вони є центральними 
в творчості Ф. Чавеса, X. І каси, 
У. Сальвадора. Життя й боротьбу 
трудящих проти експлуатації та 
іноз. монополій відображено в ро¬ 
манах представників т. з. гуаякіль- 
ської групи письменників (X. 
Гальєгос Лара, Д. Агілера Мальта, 
Е. Хіль Хільберт та ін.), яка віді¬ 
грала важливу роль у розвитку 
л-ри Е. Пізніше до групи приєдна¬ 
лися X. де ла Куадра, А. Пареха 
Дієскансеко. Актуальні теми з 
життя Е. висвітлюють також про¬ 
заїки А. Ортіс, Н. Еступіньян 
Басе, П.-Х. Вера, поети X. Кар- 
рера Андраде, Х.-Е. Адоум та ін. 
Архітектура та образотворче мис¬ 
тецтво. Давнє мист. індіанців Е. 
пов’язане з розвинутими культу¬ 
рами Перу (кераміка — розмальо¬ 
вані посудини, гротескова скульп¬ 
тура, металеві прикраси, у сх. 
р-нах — кам. укріплення). Для 
міст (Кіто, Гуаякіль, Куенка та 
ін.) характерна прямокутна сітка 
вулиць. Будівлі споруджувалися 
у стилі барокко (арх. А. Родрі- 
гес) в 17—18 ст. і оздоблювалися 
багатим площинним орнаменталь¬ 
ним декором. Своєрідні реліг. 
живопис (Н.-Х. де Горівар) і 
скульптура (індіанець М. Чілі, 
прозваний Каспікарою, 18 ст.). 
Після тривалого застою в серед. 
20 ст. почала розвиватися сучас. 
архітектура. Живописці О. Гуайя¬ 
самін, К. Кінгман, Д. Паредес 
зображають життя трудового наро¬ 
ду, гол. чин. індіанців. 

Л М Кантор 
Музика. Нар. музика Е. (креоль¬ 
ська та індіанська) споріднена 
з муз. культурою Болівії, Перу, 
Пн.-Зх. Аргентіни. З 19 ст. роз¬ 
вивалася профес. музика (компо¬ 
зитор А. Бальдеон та ін.). У 1870 
в Кіто засн. Нац. консерваторію. 
Серед музикантів 2-ї пол. 19 ст.— 
композитор і музикознавець П. 
Траверсарі, композитор і фоль¬ 
клорист С. Л. Морено; 2-ї пол. 
20 ст.— композитори С. М. Ду- 
ран, брати Л. і Г. Сальгадо. Кон¬ 
серваторії — в Кіто і Куенці. 
Літ.: Зквадор. М., 1963; Гонионский 
С. А. Очерки новейшей истории страв 
Латинской Америки. М., 1964: Зква¬ 
дор. Некоторьіе аспекти зкономиче- 
ского развития. М., 1974; Полевой 
В. М. Искусство страв /Іатинской 
Амеоики М.. 1467 
ЕКВАТОР ГЕОГРАФ'ЧНИЙ, ек- 
ватор земний (лат. асдиагог, від 
аедио — роблю рівним, розділяю 
порівну) — лінія перетину земної 
кулі площиною, яка проходить 
через центр Землі перпендикуляр¬ 
но до осі її обертання. Е. г. поділяє 
Землю на дві півкулі — Північну 
й Південну. В напрямі до полюсів 
відлічують геогр. широту (див. 
Координати географічні) від 0° 
(екватор) до 90° (полюс). Довжина 
Е. г. (за системою астр сталих, 
прийнятою Міжнар. астр. союзом 
1976) дорівнює 40075,7 км, довж. 
дуги в 1° на Е. г. становить 
111,321 км. На Е. г. день і ніч зав¬ 
жди мають однакову тривалість. 



ЕКВАТОР НЕБЕСНИЙ — велике 
коло небесної сфери, площина яко- 
го паралельна площині екватора 
географічного. Точки перетину осі 
обертання Землі з небесною сфе¬ 
рою (полюси світу) віддалені від 
Е. н. на 90°. Е. н. перетинається з 
матем. горизонтом у точках за¬ 
ходу і сходу. Він поділяє небесну 
сферу на Пн. і Пд. півкулі. «Най¬ 
вища» точка Е. н. лежить на небес¬ 
ному меридіані й її зенітна від¬ 
даль (див. Координати небесні) 
дорівнює геогр. широті місця 
спостереження. Див. також Еква¬ 
торіальні координати. 

В. П. Цесевич. 
ЕКВАТОРІАЛЬНА ГВІНЕЯ, Рес¬ 
публіка Екваторіальна Гвінея — 
держава в Екваторіальній Африці. 
До складу Е. Г. входить материко¬ 
ва частина (Ріо-Муні), о. Масіас- 
Нгема-Бійого та ін. дрібні о-ви 
у Гвінейській зат. Атлантичного 
ок. Осн. населення — народи 
фанг, бубі та ін. Офіц. мова — іс¬ 
панська. 
В адм. відношенні Е. Г. поділя¬ 
ється на 2 провінції. 
Державний лад. Е. Г.— республі¬ 
ка. Діє конституція 1973. Глава 
держави та уряду — президент, що 
обирається нас. строком на 5 років. 
Першого президента Е. Г. Ф.-М. 
Нгема згідно з конституцією обра¬ 
но довічно. Законодавчий орган — 
однопалатний парламент — нац. 
нар. збори, що мають обиратися 
населенням строком на 5 років; 
виконавчий — уряд. 
Природа. Поверхня материкової 
частини Е. Г. гориста, пересічна 
вис. 600—900 м, найбільша — 
1500 м. Уздовж узбережжя — 
вузька приморська низовина. Клі¬ 
мат екваторіальний, вологий. Пе¬ 
ресічна місячна т-ра від +24 до 
+ 28°. Опадів понад 2000 мм на рік. 
Річки короткі, порожисті. В рос¬ 
линному покриві переважають 
вічнозелені екваторіальні ліси. 
Історія. Тер. Е. Г. відкрита португ. 
мореплавцями в кін. 15 ст. В 15— 
18 ст. вона була колонією Порту¬ 
галії, яка 1778 передала її Іспанії. 
Під тиском нац.-визвольної бороть¬ 
би ісп. уряд змушений був 1960 
ліквідувати колоніальний статус 
Е. Г. та оголосити її «заморською 
провінцією», а в жовтні 1968 нада¬ 
ти їй незалежність. У 1968 встанов¬ 
лено дипломатичні відносини між 
СРСР і Е. Г. З 1968 Е. Г.— член 

ООН. Уряд країни здійснив ряд 
заходів, спрямованих на розвиток 
нац. економіки. У міжнар. відноси¬ 
нах Е. Г. дотримується політики 
неприєднання. Е. Г.— член Ор¬ 
ганізації африканської єдності. 
Між Е. Г. і СРСР підписано угоди 
про економічне і технічне спів¬ 
робітництво, про співробітництво 
в галузі мор. рибальства, авіац. 
зв’язок. В. В. Будяков. 

Політичні партії, профспілки. В 
1970 створено Єдину нац. пар¬ 
тію (з 1972 — Єдина націо¬ 
нальна партія трудя¬ 
щих, ПУНТ), яка об’єднує все 
доросле населення країни. ПУНТ є 
правлячою партією. Загальна 
спілка робітників Ек¬ 
ваторіальної Гвінеї, 
єдина профспілкова організація. 
Господарство. Економіка Е. Г. 
внаслідок тривалого колоніально¬ 
го панування характеризується ни¬ 
зьким рівнем розвитку. 77% екон. 
активного населення країни зайня¬ 
то в с. г. Воно спеціалізується на 
вироби, експортних культур (збір 
1976, тис. т): бобів какао — 12, ка¬ 
ви — 5, бананів — 12, а також про¬ 
дуктів олійної й кокосової пальм. 
Для внутр. споживання вирощують 
ямс, батат, маніок, кукурудзу, рис, 
овочі. Заготівля цінних порід де¬ 
ревини (бл. 300 тис. т на рік); зби¬ 
рання плодів дикоростучої олійної 
пальми й соку каучуконосів. Тва¬ 
ринництво розвинуте слабо (роз¬ 
водять велику рогату худобу, 
овець, кіз, свиней). У прибережних 
водах — мор. рибальство (2 тис. т 
риби, 1976). Пром-сть представлена 
переважно дрібними підприємст¬ 
вами по переробці с.-г. сировини та 
деревини; є цем. з-д, меблева ф-ка. 
За допомогою СРСР споруджено 
суднорем. підприємство. Вироби, 
електроенергії 1974 становило 
понад 16 млн. кВт • год. Довж. 
з-ць — 76 км, автошляхів — 1,3 
тис. км, в т. ч. асфальтованих — 
0,4 тис. км. Гол. мор. порти — Ма- 
лабо й Бата. Вивозять какао, каву, 
деревину, продукти переробки 
олійної пальми, банани; довозять 
тканини, прод. товари, пром. устат¬ 
кування, нафтопродукти. Значна 
частина зовн. торгівлі припадає на 
Іспанію. Грошова одиниця — екве- 
ле, дорівнює ісп. песеті. 

Г. В. Балабанов. 

Освіта. В країні проголошено обо¬ 
в’язкове безплатне навчання дітей 
віком від 6 до 14 років, проведено 
реформу школи. Всі школи дер¬ 
жавні. Строк навчання в поч. шко¬ 
лі 6 років, у серед.— 6(4 + 2). У 
1973/74 навч. р. у поч. школах на¬ 
лічувалося 35,9 тис. учнів, у 
1972/73 навч. р. у серед, школах, 
профес.-тех. уч-щах — 5,5 тис. 
Учителів поч. шкіл готують у двох 
пед. уч-щах у Малабо й Баті. Ви¬ 
щу освіту здобувають за кордоном, 
у т. ч. в СРСР. У Малабо є бібліо¬ 
тека. В. 3. Клепикое. 

Преса, радіомовлення. Осн. урядо¬ 
ві газети (ісп. мовою): щоденна — 
«Діаріо де ла Гінея Екуаторіаль» 
(«Газета Екваторіальної Гвінеї») 
й щотижнева — «Лібертад» («Сво¬ 
бода», з 1970). Радіомовлення ве¬ 
деться ісп. мовою, окремі переда¬ 
чі — місц. мовами. Діють урядова 
радіостанція «Радіо Малабо» й 

комерційна станція «Радіо Бата», 
що контролюється урядом. 
Літ.: Мельников И. А., Корочанцев 
В. А. Зкваториальная Гвинея. М., 

ЕКВАТОРІАЛЬНА РАСА, негро- 
австралоїдна раса — одна з трьох 
великих рас людства (раніше наз. 
«чорною» расою). Охоплює корін¬ 
не населення Африки, Австралії, 
Нової Гвінеї та ін. о-вів Мелане¬ 
зії, окремі групи населення Пд.- 
Сх. Азії й Америки. Ознаками Е. р. 
є темна шкіра, чорне кучеряве во¬ 
лосся, широкий ніс, товсті губи, 
помітно випнуті вперед щелепи 
(див. Прогнатизм). До Е. р. нале¬ 
жать високорослі й низькорослі 
люди, зокрема пігмеї. Деякі озна¬ 
ки Е. р. трапляються у людей ін. 
рас, зокрема європеоїдної раси, що 
свідчить про їхню спорідненість. 
ЕКВАТОРІАЛЬНИЙ пбяс — 
природний пояс Землі, що простя¬ 
гається по обидва боки від еквато¬ 
ра, приблизно між 5—8° пн. ш. та 
4—11° пд. ш. Для Е. п. характерні 
висока т-ра повітря (пересічні мі¬ 
сячні +24, +28°), велика кіль¬ 
кість опадів протягом року (1500— 
3000 мм, в окремих районах до 
10 000 мм), інтенсивні геоморфоло¬ 
гічні та оіогеохім. процеси. Пере¬ 
важають латеритні грунти. Поши¬ 
рені вологі екваторіальні ліси — 
гілеі з каучуконосами, деревом ка¬ 
као, коричним і хлібним деревами, 
пальмами, ліанами тощо. По бере¬ 
гах морів і океанів — мангрові лі¬ 
си. З тварин водяться мавпи, ліни¬ 
вець, мурахоїд, тапір, носоріг, 
бегемот, слон, ягуар, леопард, ба¬ 
гато яскраво забарвлених птахів, 
змії та ін. 
ЕКВАТОРІАЛЬНІ КООРДИНА¬ 
ТИ — система координат небес¬ 
них (схилення і пряме сходження), 
основною площиною якої є площи¬ 
на екватора небесного (мал.). 
Для визначення положення світи¬ 
ла () через нього і полюс світу про¬ 
водять велике коло (коло схилен¬ 
ня). Схилення б світила — дуга 
К(? цього кола від небесного ек¬ 
ватора до світила; для Пн. півкулі 
воно набуває значення від 0 до 
+90°, для Пд. півкулі — від 0 
до —90°. Пряме сходження а сві¬ 
тила — дуга уК екватора, яку від¬ 
раховують на Сх. від точки весня¬ 
ного рівнодення до круга схилення 
світила; воно набуває значення від 
0 до 360° (від 0 до 24 год). Замість 
а можна використовувати годин¬ 
ний кут І, що вимірюється на Зх. 
дугою НК екватора від точки його 
перетину з небесним меридіаном до 

Екватор іальн і координати. 
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Площа — 28,1 тис. км? 

Населення — 
бл. 320 тис. чол. 
(1976, оцінка) 

Столиця — м. Малабо 
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ЕКВІВАЛЕНТ 

Еквілібристика. 
Еквілібристки сестри 
Кох. 

Екер дводзеркальний. 

круга схилення світила. Дуга Ну = 
= 5 показує зоряний час в даний 
момент. Величини а, і і 5 зв’язані 
формулою і + а = 5. 

В. П. Цесевич. 
ЕКВІВАЛЕНТ [від лат. аедиіуа- 
1еп8 (аедиіуаіепііз) — рівноцін¬ 
ний] — щось рівноцінне, рівно¬ 
сильне, рівнозначне; предмет або 
кількість, що відповідає іншим 
предметам або кількостям, може 
замінювати або виражати їх. В 
економіці — товар, що є ви¬ 
разом вартості ін. товарів, на 
який вони обмінюються. З роз¬ 
витком обміну з маси товарів по¬ 
ступово виділився один товар, у 
споживній вартості якого всі ін. 
товари виражають свою вартість, 
тому він і став загальним Е. В ро¬ 
лі заг. Е. почали повсюди виступа¬ 
ти благородні метали — золото й 
срібло, які перетворилися на гроші. 
ЕКВІВАЛЕНТ ХІМГЧНИЙ — ва- 
гова кількість елемента, яка сполу¬ 
чається з однією ваговою кількістю 
водню (точніше з 1,008) або з від¬ 
повідними їй ваговими кількостя¬ 
ми інших елементів. Поняття «ек¬ 
вівалент хімічний» застосовують і 
до сполук (к-т, лугів і солей) при 
розрахунках у хім. аналізі. 
ЕКВІВАЛЕНТІВ ЗАКбН — один 
з основних законів хімії, за яким 
елементи завжди сполучаються 
один з одним у вагових кількостях, 
пропорційних їхнім еквівалентам 
хімічним. Сформулював 1803 Дж. 
Дальтон. Е. з. широко використо¬ 
вують для стехіометричних розра¬ 
хунків (див. Стехіометрія). 
ЕКВІВАЛЕНТНІ РІВНЯННЯ ал¬ 
гебраїчні — два алгебраїчні рів¬ 
няння, в яких кожен корінь будь- 
якого з них є коренем іншого, при¬ 
чому кратність рівних коренів у 
кожному з рівнянь однакова. По¬ 
няття еквівалентності пов’язане з 
числовою областю, в якій допус¬ 
каються розв’язки. Так, рівняння 
(х2 + 1) (х— 1)= 0 і * — 1 = 
= 0 еквівалентні в області дійс¬ 
них чисел, у якій вони обоє мають 
тільки один корінь х = 1, і неек¬ 
вівалентні в області комплексних 
чисел, бо перше рівняння має ще 
корені х = ± ї. яких не має 
друге. 
ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ прйн- 
цип — положення, за яким рух 
тіл у полі тяжіння аналогічний 
рухові тіл у прискореній (неінер- 
ціальній) системі відліку. Оскіль¬ 
ки прискорення всіх тіл у даному 
полі тяжіння однакове, а приско¬ 
рення тіла, що рухається в неінер- 
ціальній системі відліку, дорівнює 
прискоренню цієї системи віднос¬ 
но інерціальної системи відліку 
і також однакове для всіх тіл, не 
можна відрізнити рух тіл у неі- 
нерціальній системі відліку від 
їхнього руху в полі сил тяжіння. 
Е. п. відіграв евристичну роль у 
створенні відносності теорії. 
ЕКВІЛІБРИСТИКА (від лат. 
аецціНЬгіз — зрівноважений) — 
жанр циркового мистецтва. Грун¬ 
тується на вмінні виконавця збері¬ 
гати рівновагу при найнесталіших 
положеннях тіла — вправи на лин¬ 
ві, кулі, жердинах дроті, велоси¬ 
педах тощо. Артист, який висту¬ 
пає в жанрі Е., наз. еквілібри¬ 
стом. 

ЕКВІПОТЕНЦІАЛЬНА ПОВЕРХ- 
НЯ (від тат. аеяииз — рівний і по¬ 
тенціал) — геометричне місце то¬ 
чок в електричному полі, яким від¬ 
повідає одне й те саме значення 
електричного потенціалу. 
Екер (франц. еяиегге — куто¬ 
мір) — геодезичний прилад, при¬ 
значений для побудови на місце¬ 
вості горизонтальних кутів, крат¬ 
них 90° або 45°. Розрізняють Е. 
призмові, дзеркальні та ін. За¬ 
стосування Е. засновано на власти¬ 
вості променя, відбитого від по¬ 
верхні дзеркал 5і і 52 (мал.), або 
переломленого у призмі, змінюва¬ 
ти свій напрям на 90°. Е. вико¬ 
ристовують переважно для топо¬ 
графічного знімання забудованих 
територій. В. І. Хіхлухо. 

ЕКЗАМЕНИ, іспити (лат. еха- 
шеп — зважування, випробування) 
— одна з форм перевірки знань 
учнів. В СРСР у всіх типах за- 
гальноосв. шкіл у 8—10-х (11-х) 
класах проводяться випускні Е., 
в 4—9-х (10-х в 11-річних школах) 
класах — перевідні. При вступі 
у серед, спец, і вищі навч. заклади 
проводяться вступні конкурсні Е. 
У профес.-тех. училищах, школах 
і курсах, що дають професію, піс¬ 
ля закінчення повного курсу на¬ 
вчання учні складають випускні 
кваліфікаційні Е. У серед, спец, 
навч. закладах і вузах двічі на рік 
проводяться сесії екзаменаційні; 
випускники складають держ. Е.; 
у втузах і технікумах замість держ. 
Е. запроваджено захист диплом¬ 
них проектів; у деяких гумані¬ 
тарних вузах замість Е. або разом 
з ними — дипломні роботи. В 
широкому розумінні Е.— перевір¬ 
ка кого-, чого-небудь. 

О. 7. Пенігикевич. 
ЕКЗАРАЦІЯ (від лат. ехаго — 
виорюю) — руйнування гірських 
порід льодовиком. Див. Виорю¬ 
вання льодовикове*. 
ЕКЗАРХ (грец. є|арход — голо¬ 
ва, керівник) — 1) У Стародавній 
Греції — глава жерців при храмі. 
2) У Візантійській імперії — пра¬ 
витель області, намісник імпера¬ 
тора. 3) В православній церкві — 
глава церковного округу (екзар¬ 
хату). В су час. Руській православ¬ 
ній церкві — представник моск. 
патріарха на Україні, в деяких 
країнах Зх. Європи, Пн. і Пд. 
Америки. 
ЕКЗЕКВАТУРА (від лат. ехзе- 
яиог — здійснюю) — 1) В між¬ 
народному праві доку¬ 
мент (офіційний дозвіл) на вступ 
у виконання своїх обов’язків, що 
його надає консулові держава, в 
яку він призначений. В Е., що на¬ 
дається після пред’явлення т. з. 
консульського патенту, як правило, 
визначено тер. округу службової 
діяльності консула. 2) Виконання 
в даній країні судового оішення. 
прийнятого в ін. країні. 
ЕКЗЕМА (віл грец. 6х£рсо — ски¬ 
паю) — запальне захворювання 
шкіри, що характеризується ерите- 
матозно-везикулярними висипами. 
Виникає як алергічна реакція 
(див. Алергія) на дію зовнішніх 
і внутрішніх подразників і пов’я¬ 
зана з функціональними порушен¬ 
нями нервової й ендокринної си¬ 
стем. Зовн. подразниками можуть 

бути різні хім. речовини, фіз. 
агенти, речовини рослинного і тва¬ 
ринного походження, мех. фактори 
тощо, внутрішніми — речовини, 
які утворюються в організмі вна¬ 
слідок порушення діяльності трав¬ 
ного тракту, залоз внутр. секреції. 
Звичайна Е. буває гострою і 
хронічною. Гостра Е. характеризу¬ 
ється раптовим початком, швидким 
розвитком, схильністю до поши¬ 
рення. Хронічна Е. розвивається 
з гострої форми або ж від початку 
має хронічний перебіг. Е. почина¬ 
ється звичайно з почервоніння пев¬ 
них ділянок шкіри (обличчя, кін¬ 
цівок, тулуба, волосистої частини 
голови тощо), на яких з’являються 
дрібні вузлики, що перетворюють¬ 
ся на пухирці; останні розривають¬ 
ся, шкіра мокріє, потім починає 
підсихати, на ній утворюються 
кірочки, після чого настає лущен¬ 
ня. Висипання нерідко буває си¬ 
метричним. Екзематозний процес 
супроводиться свербінням шкіри, 
яке посилюється вночі: порушу¬ 
ється сон, хворі стають дратівли¬ 
вими тощо. Є також Е. кон¬ 
тактна — при підвищеній чут¬ 
ливості до хім. речовин і мік¬ 
робна, спричинювана гноєтвор¬ 
ними мікробами. Лі кування: 
усунення осн. причини й місцеве 
(мазі, примочки, пасти тощо). 
Літ.: Шуцкий И. В. Патогенез и лече- 
ние зкземьі. К., 1974. 

ЕКЗЕРСЙС (франц. ехегсісе, від 
лат. ехегсііїит —вправа) — 1) Му¬ 
зичний твір, призначений для 
тренування виконавської техніки. 
2) Комплекс тренувальних вправ 
у балеті. 
ЕКЗИСТЕНЦІАЛГЗМ (від лат. 
ехзізіепііа — існування), філосо¬ 
фія існування — один з провід¬ 
них напрямів сучасної буржуазної 
філософії, різновид суб'єктивного 
ідеалізму. Виник на поч. 20 ст. 
і поширився в ЗО—40-х рр. у Ні¬ 
меччині (М. Хайдеггер, К. Ясперс 
та ін.), Франції (Ж.-П. Сартр, 
М. Мерло-Понті та ін.), Італії, 
Іспанії, Лат. Америці, США. Ідей¬ 
ні попередники Е.— С. К'єрке- 
гор та Е. Гуссерль. Осн. категорією 
в Е. є поняття існування (екзи¬ 
стенція; звідси назва), яке ото¬ 
тожнюється з суб’єктивними пере¬ 
живаннями людини й оголошу¬ 
ється первинним щодо буття. Е. 
протиставляє людині суспільство 
як щось чуже, вороже, яке руйнує 
індивідуальність, свободу людини. 
Екзистенція, будучи запереченням 
буття суспільства, виявляє себе 
по відношенню до нього як «не¬ 
буття», в якому на перший план 
виступає плинність, часовість. Це 
надає екзистенції специфічного ха¬ 
рактеру буття, спрямованого в май¬ 
бутнє. Проте, якщо одні прихиль¬ 
ники Е. тлумачать майбутнє як 
смерть, то інші гюзглядають його 
як «ситуацію вибору» і, зрештою, 
ототожнюють «екзистенцію» зі сво¬ 
бодою. Але внаслідок суб’єктивно- 
ідеалістичного розуміння екзи¬ 
стенції свобода її набуває трагічно- 
фатальних характеристик. Е. спра¬ 
вив значний вплив на бурж. л-ру, 
на умонастрій значної частини 
бурж. інтелігенції. 
Е. у літературі як течія 
модернізму представлений пе¬ 
реважно франц. письменниками. 
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що відомі водночас як філософ и- 
екзистенціалісти: Ж.-П. Сартр, С. 
де Бовуар, А. Камю, Г. Марсель та 
ін. Характерними рисами цієї л-ри 
є суб’єктивізм, крайній індивіду¬ 
алізм і песимізм. її герой зріка¬ 
ється зв’язків із суспільством, 
відповідальності за «інших», праг¬ 
не зберегти «внутрішню свободу>. 
Худож. практика екзистенціалістів 
під впливом живої дійсності часом 
виявлялася багатшою і ширшою за 
ідеалістичні доктрини. В окремих 
творах є виразна критика бурж. 
відносин, але при цьому^ капіта¬ 
лістичне суспільство сприймається 
як незмінна данність буття. Ідейно 
споріднена з Е. «література абсур¬ 
ду» (С. Беккет, Ж. Жене) В то¬ 
му чи іншому вигляді зв’язок з Е. 
виявляється в творчості А. Жіда, 
А. Мальро (Франція), Т. Еліста 
(Англія), Н. Майлера (СІЛА) та 
ін. За своєю суттю Е. у л-рі є ви¬ 
явом ідейної безвиході, духовної 
кризи дрібнобурж. свідомості. 
Літ.: Гайденко П. П. Зкзистенци- 
ализм и проблема культури. М., 
1963; Бичко І. В. Свобода чи сваволя? 
К., 1966; Современньїй зкзистенциа- 
лизм. М., 1966; Соловьев 3. Ю. Зкзи- 
стенциализм и научное познание. 
М., 1966; Затонський Д. В. У пошуках 
сенсу буття. К., 1967; Тавризян Г. М. 
Проблема человека во французском 
вкзистенциализме. М., 1977. 
І. В. Бичко (Е. у філософії), Л. А. 

Єремєєв (Е. у літературі). 

ЕКЗИСТЕНЦІЯ — основна кате¬ 
горія екзистенціалізму, яка озна¬ 
чає внутрішнє буття людини, її 
переживання, те непізнаване в люд¬ 
ському «Я», внаслідок чого люди¬ 
на є конкретною неповторною осо¬ 
бистістю. Поняття «екзистенція» 
заперечує «предметне буття», ви¬ 
ступаючи як «чиста» активність, 
свобода, вибір. Категорія Е. мета¬ 
фізично розриває діяльність і її ре¬ 
зультат, людину і річ, суспільство 
і природу. Вперше термін «екзи¬ 
стенція» застосував дат. філософ 
С. К’єркегор. 
ЕКЗОГАМІЯ (від грец. є£со — по¬ 
за, зовні і уацод — шлюб) — ха¬ 
рактерний для первіснообщинного 
ладу звичай, за яким суворо за¬ 
боронялися шлюби між людьми 
однієї родової групи. З розкладом 
первіснообщинного ладу Е. в біль¬ 
шості народів замінюється заборо¬ 
ною шлюбів між найближчими ро¬ 
дичами (батьком і дочкою, матір’ю 
і сином, братом і сестрою). 
ЕКЗОГЕННЕ ЖЙВЛЕННЯ (від 
гр>ец. є£со — поза, зовні та уєу- 
уасо — породжую) — живлення за 
рахунок поживних речовин, що 
надходять в організм людини чи 
тварин із зовнішнього середовища. 
У шлунково- кишковому тракті ці 
речовини розщеплюються до про¬ 
дуктів, здатних всмоктуватися в 
кров і лімфу і засвоюватися клі¬ 
тинами (див. Травлення). Для 
збереження відносної сталості свого 
внутр. середовища Сгомеостазу) 
організм має постійно поповнюва¬ 
ти за допомогою Е. ж. енергетичні 
й пластичні матеріали. Див. також 
Ендогенне живлення, Живлення, 
Харчування 
Екзогенні процеси — геоло¬ 
гічні процеси, що відбуваються на 
поверхні Землі та у верхніх части¬ 
нах пітосфери. Зумовлені гол. 

чин. енергією сонячної радіації, 
силою тяжіння й життєдіяльністю 
організмів. До Е. п. належать: 
вивітрювання гірських порід, пе¬ 
реміщення продуктів вивітрюван¬ 
ня від діяння сили тяжіння, вод 
озер, морів і океанів, текучих вод, 
льодовиків і вітру (див. Денудація, 
Видування, Абразія, Ерозія), утво¬ 
рення осадочних гірських порід 
і деяких типів родовищ корисних 
копалин, зокрема вугілля, бок¬ 
ситів, сірки, фосфоритів. Е. п. тіс¬ 
но пов’язані з ендогенними про¬ 
цесамивзаємодія їх зумовлює, 
зокрема, особливості рельєфу зем¬ 
ної поверхні. 
ЕКЗОДЕРМА (від грец. є|со — 
поза, зовні і берца — шкіра) — 
шар клітин первинної кори коре¬ 
нів рослин, розташований під епі¬ 
блемою. Звичайно стінки клітин 
Е. корковіють, але серед них мо¬ 
жуть залишатися тонкостінні, про¬ 
никні для води клітини. Піс¬ 
ля відмирання епіблеми Е. стає 
покривною тканиною кореня (див. 
Покривні тканини рослин). 
ЕКЗОСФЕРА [від грец. є£со — 
поза, зовні та (атмо)сфера] — зов¬ 
нішня, найвіддаленіша від поверх¬ 
ні Землі частина атмосфери, що 
лежить на вис. від 1000 до 1900 км. 
Густина повітря в Е. дуже мала, 
тому частинки легких атм. газів 
(водню, гелію та ін.) вилітають з 
Е. у світовий простір. В Е. відбу¬ 
вається поступовий перехід від 
атмосфери до міжпланетного про¬ 
стору. 
ЕКЗОТЕРМГЧНІ РЕАКЦІЇ (від 
грец. є£со — поза, зовні і О^рцті — 
тепло) — хімічні реакції, які відбу¬ 
ваються з виділенням енергії, 
зокрема теплоти. Напр., Е. р. є 
реакції горіння, нейтралізації. 
ЕКЗ<ЗТИ (від грец. б^сопкод — 
чужий, іноземний) — рослини або 
тварини, ввезені з інших країн 
у райони, де їх раніше не було 
(див. Інтродукція організмів). Піс¬ 
ля акліматизації і великого по¬ 
ширення в місцевій флорі чи фау¬ 
ні їх наз. акліматизованими рос¬ 
линами або тваринами. 
ЕКІБАСТУЗ — місто обласного 
підпорядкування Павлодарської 
обл. Каз. РСР, райцентр. Заліз- 
нич. ст. 55 тис. ж. (1977). Е.— 
центр Екібастузького кам’янову- 
гільного басейну (видобування від¬ 
критим способом). ТЕЦ. 3-ди: 
залізобетонних виробів, ремонтно- 
мех., по ремонту гірничотрансп. 
устаткування. Підприємства харч, 
і легкої пром-сті. Поблизу Е.— 
Екібастузьке водосховище на ка¬ 
налі Іртиш — Караганда. Фор¬ 
мується Павлодар-Екібастузький 
пром. вузол. Гірничий технікум 
і пед. уч-ще. Утворений 1957. 
ЕКІБАСТУЗЬКИЙ КАМ’ЯНО¬ 
ВУГІЛЬНИЙ БАСЕЙН —на Пд. 
Павлодарської області Казахської 
РСР. У геоструктурному відношен¬ 
ні пов’язаний з мульдою завдовж¬ 
ки 24—25 км і завширшки до 8,5 
км. Запаси вугілля понад 10 млрд. 
т, у т. ч. під відкриті роботи — 
6,9 млрд. т. Вугілля у відкладах 
нижньо- та середньокам’яновугіль- 
ного віку. Виявлено б—18 вугіль¬ 
них пластів, з яких осн. робочі 
три верхні пласти. Глиб, заляган¬ 
ня верхнього пласта від 10—20 до 

550 м. Вугілля гумусове, рідше 
сапропелеве, мінералізоване, за 
пром. класифікацією належить до 
марки ОС (див. Вугілля викопне). 
Має високу зольність (від ЗО—42% 
до 50% і більше), вміст робочої 
вологи 2,5—3,9%. Теплота згорян¬ 
ня 3800—4800 ккал/кг. Е. к. б. від¬ 
крито 1876, експлуатується з 1893. 
Вугілля видобувають відкритим 
способом. Гідрогеол. умови сприят¬ 
ливі для експлуатації. Розробля¬ 
ють три вуглерозрізи. Вугілля ви¬ 
користовують як енерг. паливо на 
підприємствах Казахстану, Зх. 
Сибіру й Уралу. 

М. X. Лейвиков. 
ЕКІПАЖ (франц. едиіра^е) — 
1) Загальна назва кінних ресорних 
пасажирських повозок. 2) Особо¬ 
вий склад корабля, літака, танка 
та ін. 3) Флотський Е.— берегові 
формування резерву особового 
складу в рос. і рад. ВМФ. 
ЕККАРІУС (Ессагіиз) Йоганн- 
Георг (25.УІІІ 1818, м. Фрідріхро- 
да, тепер НДР — березень 1899, 
Лондон) — діяч німецького й між- 
нар. робітничого руху. За фахом 
кравець. Член «Союзу справедли- 
вих>, з 1847 — Союзу комуністів. 
У 1864 — один із засновників Ін¬ 
тернаціоналу 1-го, член його Ген. 
ради (1864—72) і ген. секретар 
(1867—71); секретар-кореспондент 
для Америки (1870—72). З 1871 
почав відходити від марксизму і 
після припинення діяльності 1-го 
Інтернаціоналу став учасником 
тред-юніоністського руху в Англії. 
ЕККЛС (Ессіез) Джон-Кер’ю (н. 
27.1 1903, м. Мельбурн) — австра¬ 
лійський фізіолог. Закінчив Мель¬ 
бурна кий ун-т і Магдалєн-коледж 
в Оксфорді (1925). В 1927—31 
працював у Оксфорді під керівниц¬ 
твом Ч. ІПеррінгтона. Член Лон¬ 
дон. королівського мед. т-ва (з 
1941). Був президентом АН Австра¬ 
лії (1957—61). Праці Е. присвяче¬ 
ні вивченню електр. процесів у 
нервових клітинах. Зробив важ¬ 
ливий внесок у вивчення іонних 
механізмів збудження й гальму¬ 
вання нервових клітин; показав, 
як імпульс нервовий, що виник 
в одній клітині, передається на 
сусідню клітину. Нобелівська пре¬ 
мія (разом з А.-Ф. Хакслі й А.-Л. 
Ходжкіном), 1963. 
ЕКЛЕКТЙЗМ (грец. ЄкХєхтб£ — 
вибраний, від ^иХгусо — виби¬ 
раю)— 1)У філософії — а)ме^ 
ханічне поєднання в одному вченні 
різнорідних, суперечливих, орга¬ 
нічно несумісних положень, які 
безпринципно запозичуються з про¬ 
тилежних концепцій; використо¬ 
вування й підтасовування з певною 
тенденційною метою вирваних з 
контексту фактів, формулювань, 
цитат тощо. Е. властивий метафі¬ 
зичному способові мислення (див. 
Метафізика) і є однією з типових 
рис сучас. бурж. філософії й 
суспільствознавства; б) законо¬ 
мірний момент у розвитку наук, 
пізнання, що характеризується на¬ 
явністю елементів знання, які не 
мають єдиної теор. основи й нале¬ 
жать до різних, іноді взаємовиклю- 
чаючих, аспектів розгляду об’єкта. 
В такому розумінні Е. типовий для 
періодів докорінного зламу й пере¬ 
будови теорій і виступає або як 
попередній етап синтезу різнорід- 

ЕКЛЕКТИЗМ 
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ЕКЛІЗІ-БУРУН 

а 

Екліметр: 
1 — коробка з диском, 
поділеним на градуси; 
2 — візирна трубка: 
а — очний діоптр; б — 
предметний діоптр з го¬ 
ризонтальною метале¬ 
вою ниткою. 

Е 

Екліптичні координати 
світила о. 

ного пізнавального матеріалу в 
єдину теор. систему, або як поча¬ 
ток диференціації раніше єдиної 
теорії; в) напрям в античній 
філософії 2 ст. до н. е.— 2 ст. н. е., 
для якого характерні поєднання 
елементів різних філос. систем і 
тенденція до нівелювання відмін¬ 
ностей між ученнями й школами. 

О. І. Яценко. 
2) В архітектурі та обра¬ 
зотворчому мистецт- 
в і — механічне, некритичне поєд¬ 
нання художніх елементів різ¬ 
них стилів. Елементи Е. трапля¬ 
ються вже в пізньому мист. Ста- 
род. Риму. В 19 і особливо в 20 ст. 
поширився в бурж. салонному 
мист. і архітектурі. 
еклГзі-бурУн — гірська верши¬ 
на Головного пасма Кримських 
гір, найвища точка масиву Чатир- 
даг (1525 м). На схилах — зарос¬ 
ті ялівцю, подекуди ліси. Пам’ят¬ 
ка природи. Район туризму. 
ЕКЛГМЕТР (від грец. єкхХі|іа — 
відхід, відступ і регресо — вимі¬ 
рюю) — геодезичний прилад для 
вимірювання вертикальних кутів з 
точністю бл. 0,25°. Коробка (1) з дис¬ 
ком (див. малюнок), який поділено 
на градуси, прикріплена до візир¬ 
ної трубки (2). На диску закріпле¬ 
но вагу, що утримує його в поло¬ 
женні, коли 0° знаходиться на лінії, 
паралельній горизонтальній по¬ 
верхні. Візуючи по лінії аб на 
предмет, визначають вертикальний 
кут, під яким видно предмет від¬ 
носно горизонтальної площини. За¬ 
стосовують Е. здебільшого при ре¬ 
когносцирувальних роботах. 

В. І. Хіхлухо. 
ЕКЛГПТИКА (грец. бкХєіятіхті — 
затемнення) — велике коло не¬ 
бесної сфери, по якому рухається 
Сонце (з заходу на схід) у своєму 
спостережному річному русі. Е. 
нахилена до екватора небесного 
під кутом 23° 27', перетинаючи 
його в точках весняного (у сузір’ї 
Риб) і осіннього (у сузір’ї Діви) 
рівнодень. Дві точки небесної сфе¬ 
ри, віддалені від площини Е. на 
90°, наз. її полюсами. Пн. полюс Е. 
розташований у сузір’ї Дракона. 
Орбіта Землі лежить у площині 
Е., тому сонячні (чи місячні) за¬ 
темнення відбуваються, коли Мі¬ 
сяць у момент новомісяччя (або 
повномісяччя) перебуває поблизу 
Е. (звідси назва «екліптика»). 
Див. також Екліптичні коорди¬ 
нати. В. ТІ. Цесевич. 

ЕКЛІПТИЧНІ КООРДИНАТИ — 
система координат небесних (ши¬ 
рота і довгота), основним колом 
якої є екліптика (мал.). Для ви¬ 
значення положення світила о че¬ 
рез нього і полюс екліптики про¬ 
водять велике коло (коло широти). 
Дуга Мо цього кола наз. екліптич¬ 
ною широтою 0 світила (на Пн. від 
екліптики вона набуває значення 
від 0 до +90°, на Пд.— від 0 до 
—90°). Екліптична довгота X — 
дуга уМ екліптики від точки вес¬ 
няного рівнодення до кола широти 
світила, яку відраховують на схід. 
Вона набуває значення від 0до360°. 

8. П. Цесевич. 

ЕКЛбГА (грец. бхХоуц — вибірка, 
витяги) — 1) Збірник законів Ві¬ 
зантії, виданий 726 імператором 
Львом III їсаврійським. Містила 

витяги (часто перероблені) з Кор¬ 
пус юріс цівіпіс, а також пізніше 
видані норми в галузі цивільного 
й кримінального законодавства то¬ 
що. Е. відповідала інтересам фео¬ 
далів і мала на меті пристосувати 
римське право до феод, відносин. 
2) Один із видів античної буколіч¬ 
ної поезії (див. Буколіка). Будува¬ 
лась у формі діалога між пастуха¬ 
ми й пастушками або в формі пі¬ 
сень і поем (напр., у Вергілія). 
В епоху Відродження Е. писали 
поети Італії, Іспанії, Франції, 
пристосовуючи їх до постановки на 
сцені театру. В Росії Е. писали 
у 18 ст. О. Сумароков, І. Богда¬ 
нович. У 19 ст. цей жанр вийшов 
з ужитку. 
ЕКОБІОМбРФА (від грец. оі- 
КО£ — середовище, РіОС — життя 
і цорсрц — форма) — життєва 
форма, що характеризується су¬ 
купністю морфофізіологічних оз¬ 
нак, притаманних певним групам 
споріднених чи філогенетично 
(див. Філогенез) віддалених рос¬ 
лин, що живуть у схожих умовах 
середовища. Е. є, напр., трав’янис¬ 
ті полікарпіки з розетковими полі- 
циклічними надземними пагона¬ 
ми, підземними бульбами та пуч¬ 
куватою кореневою системою. 
Кожну Е. розглядають як нероз¬ 
дільну єдність біоморфи й еко¬ 
морфи. Е. як еколого-геогр., фіто- 
ценотичне й еволюційно-і сторичне 
явище є об’єктом дослідження ба¬ 
гатьох біол. дисциплін (напр., 
екології, геоботаніки, системати¬ 
ки та ін.). Термін «екобіоморфа» 
запропонував рад. вчений Є. М. 
Лавренко (1965). С М. Зіман. 

ЕКОГЕНЄз (від грец. оіход — 
середовище, місце оселення і 
у^єсгі£ — походження) — історич¬ 
ний процес зміни особливостей 
організмів, пов’язаний із зміною 
умов оселення. Прикладами Е. 
може бути зміна біол. особливостей 
багатьох травоїдних ссавців у зв’яз¬ 
ку з виходом їх з лісу на відкриті 
простори; зміна будови тіла китів, 
пов’язана з переходом їхніх пред¬ 
ків від наземного життя до вод¬ 
ного. О. П. Кришталь. 
ЕКОКЛГМАТ (від грец. оікое — 
середовище, місце оселення і клі¬ 
мат) — кліматичні умови місць 
оселення представників певних 
видів або угруповань організмів 
(кліматичні умови лісу, розораних 
полів, нір ховрахів, ходів короїдів 
тощо). 
ЕКОЛОГІЧНА ВАЛЕНТНІСТЬ, 
екологічна пластичність — ступінь 
пристосовуваності організмів до 
змін умов середовища. Е. в. вища 
в організмів, які мають більшу 
пристосовуваність. При великій 
Е. в. організми можуть витриму¬ 
вати значні коливання одного чи 
групи факторів середовища (див. 
Еврибіонти); при малій Е. в. мо¬ 
жуть жити лише в певних умовах 
середовища при дуже незначному 
коливанні їх (див. Стенобіонти). 
ЕКОЛОГІЧНА НІША — місце і 
структурно-функціональна роль 
популяції певного виду в екоси¬ 
стемі (біогеоценозі). Е. н. визнача¬ 
ється сукупністю складних цено- 
тичних відносин (взаємовідносин з 
органічними й неорганічними ком¬ 
понентами біогеоценозу), які роб¬ 

лять можливим саме існування тих 
чи ін. організмів (популяцій) у тому 
чи ін. біогеоценозі (екосистемі). 
Е. н. характеризує ступінь біол. 
спеціалізації (адаптації) даного 
організму (популяції), зокрема 
його місце в ланцюгу живлення. 
Е. н. різних видів або популяцій 
одного виду характеризуються різ¬ 
ними умовними межами, або кон¬ 
турами, що визначаються всією 
сукупністю характеристик еколо¬ 
гічних факторів, які діють у біо¬ 
геоценозі. Популяції одного виду 
(напр., вовка) можуть займати у 
різних місцевостях не еквівалентні 
Е. н., а популяції різних видів — 
еквівалентні Е. н. (напр., різні 
види кенгуру в Австралії — еколо¬ 
гічний еквівалент бізона й вило- 
рогої антилопи у Пн. Америці). 
Чим ближчі характеристики Е. н. 
різних видів, тим сильніші між ни¬ 
ми конкурентні взаємовідносини, 
внаслідок яких один вид може ви¬ 
тіснити інший за межі даного біо¬ 
геоценозу. 

М. А. Вогнственський. 

ЕКОЛОГІЧНА СИСТЕМА — те 
саме, що й екосистема. 
ЕКОЛОГГЧНИЙ РЯД — сукуп¬ 
ність рослинних угруповань (фі¬ 
тоценозів), які розміщуються від¬ 
повідно до наростання або змен¬ 
шення якогось окремого фактора 
(вологості, засолення грунтів та 
ін.) чи кількох факторів. Напр., 
на заплавних луках долини серед, 
течії Дніпра Е. р. представлений 
сухими луками з кострицею, келе- 
рією, тонконогом бульбистим, щав¬ 
лем горобиним тощо, свіжими лу¬ 
ками з мітлицею Сирейщикова, 
тонконогом лучним, подорожником 
ланцетолистим та ін., вологими 
луками з китником лучним, осо¬ 
кою стрункою, оманом британсь¬ 
ким тощо та мокрими луками з 
очеретянкою звичайною, тонконо¬ 
гом болотним, перстачем гусячим 
тощо. Е. р. часто спостерігаються 
в умовах розчленованого рельєфу 
або на ділянках з різними грунта¬ 
ми. Разом зі зміною фітоценозів 
змінюються й угруповання тварин, 
особливо комах. 

„ О. П. Кришталь. 
ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ, фак- 
тори середовища — елементи сере¬ 
довища, що здійснюють той або 
інший вплив на певні організми. 
Е. ф. поділяють на абіотичні фак¬ 
тори і біотичні фактори. Сукуп¬ 
ність необхідних для життя орга¬ 
нізму Е. ф. наз. умовами існуван¬ 
ня. Е. ф. діють не ізольовано, а 
завжди в комплексі, що зовсім не 
виключає певної самостійності й 
специфіки дії кожного з них. Е. ф. 
можуть впливати безпосередньо 
(волога, світло тощо) та посередньо 
(рельєф, зміна навколишнього се¬ 
редовища людиною тощо). Розріз¬ 
няють максимальне (вище за яке 
існування організму неможливе) та 
мінімальне (нижче від якого жит¬ 
тя організму припиняється) зна¬ 
чення Е. ф., оптимум (найбільш 
сприятливі умови) та песимум 
(життєдіяльність організмів при¬ 
гнічена). 
ЕКОЛОГІЯ (від грец. оікое — се¬ 
редовище І Хоуос — вчення)— 
розділ біології, що вивчає законо¬ 
мірності взаємовідношень організ¬ 
мів з навколишнім середовищем, 
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а також організацію і функціону¬ 
вання надорганізмових систем (по¬ 
пуляцій, видів, біоценозів, біо¬ 
сфери). Виникненню і розвиткові 
Е. сприяли потреби сільс. г-ва, 
лісового г-ва, медицини, а також 
розвиток окремих наук — фізіоло¬ 
гії, грунтознавства, фіто- й зоогео¬ 
графії тощо. Основи Е. як науки 
почали закладатися в кін. 18 — на 
поч. 19 ст. Термін «екологія» за¬ 
провадив нім. учений Е. Геккель 
(1866), який визначив цю науку як 
таку, що вивчає відношення орга¬ 
нізму до навколишніх біотичних 
факторів та абіотичних факто¬ 
рів. Значний внесок у становлення 
Е. зробили вітчизн. вчені К. Ф. 
Рулье й М. О. Северцов, яких 
вважають фундаторами сучас. Е. 
Велике значення для розвитку 
Е. мало вчення Ч. Дарвіна (див. 
Дарвінізм). Швидкого розвитку 
Е. набула в 2-й пол. 19 — 1-й пол. 
20 ст. В цей період особливо багато 
зробили для нагромадження еко¬ 
логічної інформації і розв’язання 
практичних питань вітчизн. вчені 
В. І. Вернадський, Г. Ф. Морозов, 
І. К. Пачоський, В. П. Поспєлов, 
Г. І. Танфільєв, О. П. Шенников 
та ін., у т. ч. укр.— В. Г. Аверін, 
Г. М. Висоцький, Є. В. Звєро- 
зомб-Зубовський, О. Г. Лебедєв, 
П. О. Свириденко та ін. 
Розрізняють Е. загальну, що 
досліджує осн. принципи організа¬ 
ції і функціонування різних над¬ 
організмових систем, і спеці¬ 
альну. предметом якої є вивчен¬ 
ня взаємовідношень певних еколо¬ 
гічних груп організмів, що нале¬ 
жать до конкретних таксонів, з 
навколишнім середовищем; вклю¬ 
чає Е. рослин і Е. тварин. 
Крім того, Е. поділяють на ауте- 
кологію та синекологію. Вивченням 
популяцій займається популяцій¬ 
на Е.. або демекологія, яку 
часто відносять до аутекології. Є 
й інші схеми поділу Е. Е. водяних 
організмів вивчає гідробіологія. 
Розрізняють ще геохімічну 
Е.— вивчає вплив геохім. середо¬ 
вища на живі організми; радіа¬ 
ційну Е.— досліджує діяння на 
живі організми та їхні угрупован¬ 
ня іонізуючих випромінювань; 
палеоекологію — вивчає 
організми давноминулих часів та 
умови їхнього існування. Багато 
які розділи Е. набувають дедалі 
більшого практичного значення. 
Так, сі льськогосподар- 
с ь к а Е. досліджує агробіоцено¬ 
зи] Е. л ю д и н и займається проб¬ 
лемами впливу навколишнього се¬ 
редовища на людину, вивчає особ¬ 
ливості урбанізованих біогеоцено- 
зів тощо. Виняткового значення 
набувають екологічні дослідження 
у зв’язку з проблемами охорони 
природи. Рад. екологи досягли 
значних успіхів у розв’язанні важ¬ 
ливих питань у різних галузях 
нар. г-ва: в медицині, ветеринарії, 
захисті рослин, мисливському г-ві, 
використанні різних типів водойм, 
зокрема у використанні запасів ри¬ 
би й мор. звірів. Розробка таких 
проблем, як прогнози зміни чи¬ 
сельності корисних звірів, шкід¬ 
ників с.-г. і лісових рослин, або 
опрацювання ефективних систем 
захисту рослин від шкідників у 
певних природно-госп. умовах 

грунтуються гол. чин. на даних, 
здобутих внаслідок екологічних 
досліджень. Велике значення ма¬ 
ють екологічні дослідження для 
розробки питань еволюційної тео¬ 
рії. В СРСР проблемами Е. зай¬ 
маються ряд н.-д. ін-тів АН СРСР 
і республіканських академій; ка¬ 
федри вищих навч. закладів 
(ун-тів, мед., с.-г. ін-тів тощо). З 
1964 проводяться роботи в рамках 
Міжнар. біол. програми (МБП), 
осн. метою якої є вивчення продук¬ 
тивності екосистем у різних облас¬ 
тях земної кулі. Дослідження з 
питань біол. продуктивності про¬ 
довжені міжнар. програмою «Лю¬ 
дина та біосфера». З 1974 діє Між¬ 
нар. т-во екологів (ІНТЕКОЛ). 
Питання Е. висвітлюються в жур¬ 
налах «Зкология», «Гидробиологи- 
ческий журнал», «Вестник зооло- 
гии» та ін. 

Літ.: Наумов Н. П. Зкология жи- 
вотньїх. М., 1963; Шварц С. С. Зво- 
люционная зкология животньїх. 
Свердловск, 1969; Будьїко М. И. 
Глобальная зкология. М., 1977; Меди¬ 
на В. С. Охорона природи К., 1977; 
Киселев Н. Н. Обьект зкологии и его 
зволюция. К., 1979; Одум Ю. Основи 
зкологии. Пер. с англ. М., 1975; 
Лархер В. Зкология растений. Пер. 
с нем. М., 1978. О. 77. Кришталь. 

ЕКОЛбГІЯ СОЦІАЛЬНА — га- 
лузь соціології, що вивчає суспіль¬ 
но-історичні взаємовідносини лю¬ 
дини і природного середовища в ас¬ 
пекті закономірностей розвитку 
суспільно-економічних формацій. 
Бурж. соціологи абсолютизують 
роль екологічних чинників у жит¬ 
ті суспільства, ототожнюють со¬ 
ціальні процеси з біологічними, 
зводячи причини загострення кри¬ 
зових екологічних конфліктів до 
демографічних, антропогенних і 
наук.-тех. факторів, причому нау¬ 
ку і техніку вони розглядають як 
соціально нейтральні явища. Нау¬ 
ково-об’єктивне розуміння спів¬ 
відношення людської діяльності 
й законів природи, їхню узгоджену 
взаємодію в структурі суспільної 
практики вперше розкрив марк¬ 
сизм у зв’язку з відкриттям все- 
світньо-істор. ролі праці, її пере¬ 
творюючих і формоутворюючих 
можливостей щодо природи й лю¬ 
дини. Взаємозв’язок природних 
і соціальних чинників праці ви¬ 
значається формами власності на 
засоби виробництва, класовими 
відносинами, сусп. поділом праці 
й відповідним розвитком науки й 
техніки, які в сукупності зумов¬ 
люють історично певний спосіб 
матеріального й духовного вироби., 
а отже й характер освоєння і пере¬ 
творення людиною природної й 
соціальної дійсності. Сучас. проб¬ 
леми Е. с. полягають у необхідною 
ті планового переходу до комплек 
сної переробки природної сирови 
ни, в створенні безвідходних техно¬ 
логічних процесів, в організації 
тер., індустріальних, агр.-пром. • 
наук.-виробничих комплексів від¬ 
повідно до екологічних умов при¬ 
родних регіонів, в екологічному 
вихованні людини. Саме на це 
спрямована політика КПРС і Рад. 
уряду в галузі охорони природи 
Див. також Географічне середови¬ 
ще, Відтворення природних ре¬ 
сурсів. 

М. Ф. Тарасенко. 

ЕКОМОРФА (від грец. оїход — 
середовище і цо,сфц — форма) — 
життєва форма рослин, що ви¬ 
значається їхнім відношенням до 
зовнішніх умов. В основу класи¬ 
фікації Е. найчастіше кладуть від¬ 
ношення рослин до зволоження й 
кислотності грунту. Розрізняють 
такі осн. групи Е.: мезофіти, 
ксерофіти, гігрофіти, галофіти 
та ін. 
ЕКОНОМАЙЗЕР (англ. есопо- 
шігег, від есопошіге — заощаджу- 
вати, зберігати) — 1) Пристрій 
(система труб), що в ньому живиль¬ 
на вода перед надходженням у па¬ 
рогенератор нагрівається відхід- 

Ребристий економайзер. 

ними топковими газами. Розріз¬ 
няють Е. ; киплячі (з кипінням во¬ 
ди) і некиплячі; чавунні (переваж¬ 
но ребристі, мал.) та сталеві 
(звичайно гладкотрубні). Сприя¬ 
ють підвищенню ккд парогенера¬ 
торів. 2) Пристрій у карбюраторі 
двигунів внутрішнього згоряння, 
за допомогою якого змінюють 
(відповідно до режиму дії двигуна) 
склад горючої суміші. 
ЕКОНОМЕТРІЯ, економетрика 
(від економіка і грец. цєтррсо — 
вимірюю) — галузь економічних 
наук, що вивчає кількісні взає¬ 
мозв’язки економічних показників, 
явищ і процесів на основі викори¬ 
стання статистичної інформації і 
математико-статистичних методів. 
Економетричні дослідження впер¬ 
ше почали проводити на межі 19 
і 20 ст. Значно поширилася Е. піс¬ 
ля створення електронних обчис¬ 
лювальних машин. 
За соціалізму економетричні до¬ 
слідження стають частиною си¬ 
стеми планового керівництва нар. 
г-вом, сприяють виробленню оп¬ 
тимальних планових рішень. Ме¬ 
тоди й моделі Е. застосовують при 
розробці та обгрунтуванні соціаль- 
но-екон. прогнозів, довгостроко¬ 
вих і середньострокових планів 
на рівні галузей, екон. районів, 
республік і нар. г-ва в цілому; для 
складання звітних і планових між¬ 
галузевих балансів вироби, та роз¬ 
поділу сукупного продукту в нар. 
г-ві, аналізу виробничих взаємо¬ 
зв’язків, собівартості продукції, 
продуктивності праці, попиту та 
споживання товарів населенням 
тощо. На Україні, зокрема, роз¬ 
роблені економетричні моделі для 
нар. г-ва республіки — моделі 
УКР-1 (1970) та УКР-2 (1972). 
Модель УКР-2 об’єднує понад 
100 нар.-госп. показників по рес¬ 
публіці в галузевому розрізі. 
Літ.: Зконометрияеская модель раз- 
вития народного хозяйства Украин- 
ской ССР К., 1972; Ланге О. Введе- 
ние в 9Конометрику. Пер. с польс. 
М., 1964; Шаттелес Т. Современньїе 
зконометрические методи. Пер. с 
рум. М.. 1975. Л. Л. Терехов. 

ЕКОНОМЕТРІЯ 
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«ЕКОНОМІЗМ» 

«ЕКОНОМГЗМ» — опортуністич¬ 
на течія в с.-д. русі Росії, різновид 
міжнарод. опортунізму (ібернштей¬ 
ніанства). «Е.», ігноруючи політ, 
й ідеологічну боротьбу, визнавав 
лише екон. боротьбу робітн. класу 
(звідси й назва). Будучи ворожим 
марксизмові, «Е.» намагався реві¬ 
зувати його теор. і політ, основи, 
принижував значення революц. 
теорії, схилявся перед стихійними Ймами боротьби й організації 

тн. класу (екон. страйки проти 
окремих капіталістів, гуртківщи¬ 
на і кустарництво), з позицій «сти¬ 
хійності» виступав проти внесення 
соціалістичної ідеології в робітн. 
рух, поєднання цього руху з наук, 
соціалізмом, заперечував необхід¬ 
ність утворення самостійної цент¬ 
ралізованої марксистської партії 
пролетаріату, штовхав робітників 
на шлях тред-юніоністської бо¬ 
ротьби за реформи. Відвертаючи 
робітників від політ, боротьби за 
повалення експлуататорського ла¬ 
ду, «економісти» практично були 
провідниками бурж. впливу на 
пролетаріат. «Е.» виник і поширив¬ 
ся в кін. 19 — на поч. 20 ст. в біль¬ 
шості с.-д. к-тів Росії, в т. ч. на 
Україні. Погляди «економістів» 
1899 найбільш відверто викладено 
в «Сгесіо» («Символ віри»). З цих 
же позицій Київ, к-т РСДРП ви¬ 
ступив з документом «Ргоіеззіоп 
бе їоі» («Сповідання віри»). Ідеї 
«Е.» пропагували газ. «Рабочая 
мьісль» (1897—1902), журн. «Ра- 
бочее дело» (1899—1902), київсь¬ 
ка с.-д. газ. <Вперед> (з № 5), на- 
півекономістські позиції займала 
газ. <Южньій рабочий> (з Мо 3) 
тощо. Лідери «Е.» — К. Д. Куско¬ 
ва і С. М. Прокопович (згодом ста¬ 
ли кадетами і білоемігрантами). 
Революц. соціал-демократія рішу¬ 
че виступила проти «Е.». У відпо¬ 
відь на «Сгебо» В. І. Ленін, який 
тоді був на засланні, 1899 написав 
«Протест російських соціал-демо¬ 
кратів» і статтю «З приводу ,,Рго- 
(е85Іоп бе Рої“», яка викривала 
опортунізм київських «економіс¬ 
тів». Вирішальну роль в ідейному 
розгромі «Е.» відіграли праця 
В. І. Леніна <Що робити?», діяль¬ 
ність організованої ним газ. 
<Искра>. Розгром «Е.» і перемога 
ленінсько-іскрівського напряму в 
с.-д. орг-ціях були ідейно-політ. 
підготовкою II з’їзду РСДРП і 
створення марксист, партії нового 
типу. 
Літ.: Ленін В. 1. Повне зібрання тво¬ 
рів: т. 4. Протест російських соціал- 
демократів.— Наша програма.— На¬ 
задній напрям у російській соціал-де¬ 
мократії.— 3 приводу «Рго^еззіоп бе 
іч>і»; т. 5. З чого почати? — Бесіда з 
захисниками економізму; т. 6. Що ро¬ 
бити?; Історія Комуністичної партії 
Радянського Союзу, т. 1. К., 1965; 
Нариси історії Комуністичної партії 
України. К., 1977 П. Л. Варгатюк. 

ЕКОНбМІЇ ЧАСУ ЗАКОН — за- 
гальний економічний закон, який 
визначає об’єктивний процес ра¬ 
ціонального використання часу як 
окремою особою, так і суспільством 
у цілому для прискорення досяг¬ 
нення наміченої мети. Матеріаль¬ 
ну основу діяння цього закону ста¬ 
новить досягнутий рівень розвит¬ 
ку продуктивних сил. Характер 
і можливість практичного викори¬ 
стання його залежать від виробни¬ 

чих відносин певного суспільства. 
В умовах капіталізму, навіть при 
високому рівні розвитку продук¬ 
тивних сил, Е. ч. з. діє не на повну 
силу внаслідок приватновласниць¬ 
ких інтересів пануючого класу, 
який зводить всю економію часу 
до досягнення однієї мети — одер¬ 
жання додаткової вартості. Най¬ 
більшого простору Е. ч. з. набуває 
в умовах комуністичного способу 
вироби., який базується на сусп. 
власності на засоби вироби, і де 
існує заг. заінтересованість в еко¬ 
номії часу, бо час тут використо¬ 
вується для забезпечення повного 
достатку і вільного всебічного роз¬ 
витку всіх членів суспільства. Ме¬ 
ханізм діяння цього закону 
К. Маркс визначив так: чим менше 
часу суспільство буде витрачати 
на вироби, пшениці, вирощування 
худоби тощо, тим більше часу воно 
виграє для іншого вироби, мате¬ 
ріального або духовного. Як для 
окремого індивіда, так і для сус¬ 
пільства всебічність його розвитку, 
його споживання і діяльності зале¬ 
жить від збереження часу. Будь- 
яка економія кінець кінцем зво¬ 
диться до економії часу. Таким 
чином економія часу, як і планомір¬ 
ний розподіл робочого часу по різ¬ 
них галузях вироби., залишається 
першим екон. законом на осно¬ 
ві колективного вироби, (див. 
Маркс К. и Знгельс Ф. Соч., т. 46, 
ч. 1, с. 116—117). 
Е. ч. з. діє в усіх сферах людської 
діяльності (виробничій, невироб¬ 
ничій, сфері вільної діяльності), 
визначаючи необхідність раціо¬ 
нального використання всього фон¬ 
ду сусп. часу (робочого й вільного 
часу) в усіх його формах і функ¬ 
ціональних частинах. Але найбіль¬ 
ше значення для розвитку суспіль¬ 
ства має використання цього закону 
в сфері матеріального вироби., 
де діяння його збігається з діян¬ 
ням закону підвищення продуктив¬ 
ності сусп. праці. Важливими фор¬ 
мами реалізації Е. ч. з. на сучас. 
етапі розвитку вироби, в СРСР є 
підвищення економічної ефектив¬ 
ності соціалістичного виробниц¬ 
тва і поліпшення якості роботи в 
усіх галузях нар. господарства. 

С. Е. Гесь. 
ЕКОНОМІКА [грец. оіиолюдікі) 
(гехуті) — мистецтво ведення гос¬ 
подарства] — 1) Історично визна¬ 
чена сукупність суспільно-вироб¬ 
ничих відносин, тобто економічний 
базис, властивий певній суспільно- 
економічній формації (напр., Е. 
капіталізму, Е. соціалізму, Е. пе¬ 
рехідного періоду від капіталізму 
до соціалізму). 2) Народне госпо¬ 
дарство даної країни або його га¬ 
лузь (напр., економіка СРСР, еко¬ 
номіка промисловості, економіка 
сільського господарства тощо). 
3) Терміном «економіка» познача¬ 
ють науки, що вивчають об’єктив¬ 
ні закони і категорії суспільного 
вироби., розподілу, обміну і спо¬ 
живання; методи і форми органі¬ 
зації та управління виробництвом. 
Див. Економічні науки. 
ЕКОНбМІКА БУДІВНИЦТВА— 
сукупність суспільних, організа¬ 
ційних і технічних факторів, що 
визначають ефективність праці та 
використання засобів виробництва 
в будівництві: наука, яка вивчає 

закономірності розвитку будів¬ 
ництва, фактори, що впливають 
на його ефективність, різноманітні 
зв’язки будівництва з іншими га¬ 
лузями народного господарства, 
розробляє форми та методи еконо¬ 
мічної роботи в будівельному ви¬ 
робництві. Відповідно до основних 
економічних законів соціалізму 
Е. б. розробляє необхідні положен¬ 
ня щодо правильного управління 
буд-вом та окремими його ланками, 
передбачає осн. напрями і шляхи 
підвищення ефективності будів¬ 
ництва з урахуванням науково- 
технічного прогресу. Метою наук, 
досліджень у галузі Е. б. є обгрун¬ 
тування, вибір і впровадження в 
практику найекономічніших рі¬ 
шень при плануванні, проектуван¬ 
ні та в процесі буд-ва для одержан¬ 
ня найефективніших результатів. 
На стадії планування Е. б. розв’я¬ 
зує такі завдання: удосконалення 
систем перспективного та оператив¬ 
ного планування, поліпшення 
структури і підвищення ефективно¬ 
сті капітальних вкладень, обгрун¬ 
тування гол. напрямів тех. про¬ 
гресу в буд-ві, оптимальний розпо¬ 
діл фін. і матеріальних ресурсів 
тощо. До осн. проблем, що їх роз¬ 
глядає Е. б. на стадії проектуван¬ 
ня, належать обгрунтування най¬ 
економічніших об'ємно-плануваль¬ 
них і конструктивних рішень, ти¬ 
пізація та уніфікація. На Е. б. 
покладено розв’язання таких пи¬ 
тань, як встановлення оптимальної 
тривалості буд-ва різних об’єктів, 
обсягів незавершеного буд-ва, роз¬ 
міщення й розвиток виробничої 
бази буд. орг-цій, розширення спе¬ 
ціалізації, кооперування та комбі¬ 
нування оуд-ва. Е. б. вдосконалює 
орг. структуру буд.-монтажних 
орг-цій, методи екон. аналізу їх¬ 
ньої діяльності, визначає резер¬ 
ви та шляхи використання їх для 
забезпечення зростання продук¬ 
тивності праці, зниження собі¬ 
вартості буд.-монтажних робіт і 
підвищення рентабельності. До¬ 
сягнення Е. б. забезпечують ос¬ 
воєння грандіозної програми ка¬ 
пітального буд-ва з макс. еконо¬ 
мією коштів і за найкоротші стро¬ 
ки. Проблеми Е. б., зокрема в 
УРСР, вивчають Економічний на¬ 
уково-дослідний інститут Держ- 
плану УРСР, Будівельного вироб¬ 
ництва науково-дослідний інсти¬ 
тут, Н.-д. ін-т автоматизованих 
систем планування і управління в 
будівництві, екон. лабораторії м-в 
і відомств, а також окремі відділи 
н.-д. інститутів і відповідні ка¬ 
федри будівельних вузів. 
Літ.: Зкономика строительства. М., 
1977; Полякова Г. Е. Зффектив- 
ность производства в капитальном 
строительстве. К., 1978; Юрченко 
Г. П. Планування та економічне сти¬ 
мулювання в будівельному вироб¬ 
ництві К., 1978. Ю. М ,Андрущак. 
«ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА В 
ЕПбХУ ДИКТАТУРИ ПРОЛЕ¬ 
ТАРІАТУ» — стаття В. І. Леніна, 
присвячена проблемам соціалістич¬ 
ного творення. Опублікована 
7.IX 1919. В ній розкрито й обгрун¬ 
товано діалектичний зв’язок і 
взаємодію економіки й політики в 
перехідний період від капіталізму 
до соціалізму. Розвиваючи вчення 
К. Маркса і Ф. Енгельса про пе¬ 
рехідний період як про цілу істор. 
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епоху, В. І. Ленін відзначав, що 
вона характеризується поєднанням 
рис старого і нового госп. укладів, 
боротьбою між переможеним, але 
ще не знищеним капіталізмом і 
народженим соціалізмом. В праці 
дано характеристику спільних рис, 
властивих розвинутим країнам у 
перехідний період, притаманних 
їм однотипних екон. укладів (ка¬ 
піталізм, дрібне товарне вироби., 
комунізм) і відповідних їм класів 
(буржуазія, дрібна буржуазія, 
особливо селянство, пролетаріат), 
що становить об’єктивну основу 
заг. закономірностей переходу від 
капіталізму до соціалізму. Осн. 
форми сусп. г-ва і відповідні їм 
класи в Росії були ті самі. Виходя¬ 
чи з цього і беручи до уваги досяг¬ 
нуті на той час успіхи в створенні 
нового екон. укладу, В. І. Ленін ви¬ 
словив непохитну віру в немину¬ 
чість «перемоги комунізму над ка¬ 
піталізмом» (Повне зібрання тво¬ 
рів, т. 39, с. 258). Водночас 
він рішуче застерігав проти недо¬ 
оцінки труднощів, пов’язаних з 
техніко-екон. відсталістю країни, 
наполягав на точному врахуванні 
їх при визначенні темпів, форм і 
методів соціалістичного будівни¬ 
цтва як у місті, так і, особливо, на 
селі. Ключ до розв’язання цього 
важливого і складного завдання 
В. І. Ленін вбачав у наданні селу 
всебічної, особливо технічної, до¬ 
помоги з боку робітничого класу 
і проведенні правильної політики 
щодо селянства з урахуванням йо¬ 
го двоїстої соціально-екон. при¬ 
роди. У цій праці спростовано дріб- 
нобурж. уявлення про свободу і 
рівність, демократію взагалі, гли¬ 
боко розкрито класову суть цих 
понять, обгрунтовано правомір¬ 
ність використання пролетаріатом 
держ. апарату в класовій боротьбі 
проти буржуазії і вагань дрібно- 
бурж. елементів, застосування різ¬ 
них прийомів діяння і впли¬ 
ву. «Класова боротьба,— писав 
В. І. Ленін,— не зникає при дикта¬ 
турі пролетаріату, а лише набирає 
інших форм» (Повне зібрання тво¬ 
рів, т. 39, с. 263). Ці ленінські 
висновки, оцінки й положення віді¬ 
грали велику роль у соціалістич¬ 
них перетвореннях СРСР. 

М. В. Черненко. 

ЕКОНОМІКА НАУКИ — сукуп¬ 
ність показників і факторів, що 
характеризують стан і розвиток 
науки як галузі нар. господарства; 
наука про специфіку і конкретні 
форми суспільних відносин і зако¬ 
ни розвитку їх у сфері наукової 
діяльності. Інтенсивний розвиток 
Е. н. зумовлений науково-техніч¬ 
ною революцією, яка перетворила 
науку на важливу самостійну га¬ 
лузь нар. г-ва, на безпосередню 
продуктивну силу. Істотно розши¬ 
рилися масштаби наук, діяльності. 
Так, затрати на науку в СРСР за 
1945—65 збільшилися в 23 рази, 
за 1965—75 — більше як у 2,5 ра- 
за і 1976 становили 17,7 млрд. крб. 
У науці та наук, обслуговуванні 
1976 було зайнято 3860 тис. чол. 
Е. н. охоплює весь комплекс до¬ 
сліджень та проблем удосконален¬ 
ня екон. і орг. механізму наук, ді¬ 
яльності. До них належать питання 
прогнозування, планування, орг. 
структури науки, вдосконалення 

госп. розрахунку, стимулювання, 
фінансування наук, діяльності; 
питання формування цін на наук, 
продукт, нормування наук, діяль¬ 
ності, організації управління і 
праці в науці. Однією з осн. 
проблем Е. н. є визначення ефек¬ 
тивності науки, роботи наук, уста¬ 
нов, їхніх підрозділів, кожного 
працівника, а також окремих наук, 
досліджень. Специфічність пере¬ 
лічених проблем пов’язана з особ¬ 
ливостями продукту науки — но¬ 
вих знань. Знання являють собою 
незникаючий у процесі споживан¬ 
ня, невідчужуваний продукт. Це 
не дає можливості встановити жор¬ 
сткі зв’язки між затратами і ре¬ 
зультатами в процесі виробництва 
наук, продукту. Тому в сфері нау¬ 
ки екон. закони планомірності, 
економії часу, вартості, розподілу 
по праці тощо проявляються спе¬ 
цифічно. 
Дослідження в галузі Е. н. прово¬ 
дять, зокрема на Україну Еконо¬ 
мічний науково-дослідний інсти¬ 
тут Держплану УРСР. Кіберне¬ 
тики інститут АН УРСР, Еко¬ 
номіки інститут АН УРСР, Еко¬ 
номіки промисловості інститут 
АН УРСР та деякі вузи респу¬ 
бліки. 
Літ.: Добров Г. М. Наука о науке. 
К., 1970; Ельмеев В. Я. Основи зко- 
номики науки. Л., 1977; Некоторие 
методологические вопросьі акономики 
науки. М., 1977; Проблеми акономики 
науки. Ереван, 1977. 

„ С. М. Ямпольський. 

ЕКОНОМІКА НЕВИРОБНИ¬ 
ЧОЇ СФЕРИ — сукупність су- 
спільно-економічних відносин, які 
зумовлюють суспільну ефектив¬ 
ність використання матеріальних, 
трудових і фінансових ресурсів у 
невиробничій сфері; наука, що 
вивчає форми діяння і прояву в 
умовах невиробничої сфери еко¬ 
номічних законів соціалізму га 
специфічних економічних законів, 
притаманних її окремим галузям. 
Е. н. с. охоплює економіку нар. 
освіти, економіку охорони здоро¬ 
в’я, економіку комунального г-ва, 
економіку побутового обслугову¬ 
вання, економіку торгівлі тощо. 
Завданнями Е. н. с. є глибоке й 
раціональне розв’язання проблем 
окремих галузей невиробничої сфе¬ 
ри, вивчення закономірностей їх¬ 
нього розвитку, докорінне поліп¬ 
шення перспективного та поточного 
планування роботи підприємств 
та установ невиробничої сфери. 
Важливу роль відіграє Е. н. с. 
у раціональному розміщенні під¬ 
приємств та установ, що нада¬ 
ють послуги населенню. Вона роз¬ 
робляє економічно обгрунтовані 
рекомендації щодо поліпшення ме¬ 
тодів керівництва, планування і 
звітності окремих галузей неви¬ 
робничої сфери та підприємств 
і установ; виявляє резерви еконо¬ 
мії матеріальних і трудових ресур¬ 
сів: удосконалює методологію роз¬ 
робки цін і встановлення нормати¬ 
вів затрат живої та уречевленої 
праці на послуги невиробничої сфе¬ 
ри. Розвиток Е. н. с. значною мі¬ 
рою залежить від темпів зростан¬ 
ня добробуту та культур, рівня 
народу, тобто від реалізації осн. 
мети соціалістичного вироби. В 
той же час розвиток Е. н. с.— одна 
з важливих передумов розвитку 

самого матеріального виробництва. 
На Україні проблеми окремих га¬ 
лузей Е. н. с. вивчають Економіки 
інститут АН УРСР, Економіч¬ 
ний науково-дослідний інститут 
Держплану УРСР, Проектно-кон¬ 
структорсько-технологічний ін-т 
М-ва побутового обслуговування 
населення УРСР та інші. 
Літ.: Правдин Д. И. Развитие непро- 
изводственной сфери при социализме. 
М., 1976; Солодков М. В. Непроиз- 
водственная сфера при социализме. 
М., 1978. В. Є. Козак. 

ЕКОНбМІКА ПРАЦІ — сукуп¬ 
ність специфічних сторін і рис 
виробничих відносин даного сус¬ 
пільного ладу, що характеризують 
суспільну організацію праці; нау¬ 
ка, яка вивчає історично визначе¬ 
ний тип суспільної організації пра¬ 
ці, характерні для нього «відноси¬ 
ни між людьми за участю їх у 
суспільній праці» (Ленін В. І. 
Повне зібр. тв., т. 7, с. 43). 
За умов соціалізму для Е. п. ха¬ 
рактерні відсутність експлуатації 
людини людиною, планомірно орга¬ 
нізоване залучення людей до пра¬ 
ці, співробітництво і взаємодопо¬ 
мога окремих груп або учасників 
виробничого процесу, розподіл 
сусп. продукту залежно від кіль¬ 
кості та якості затраченої праці 
кожним працівником у поєднанні 
з безплатним і пільговим розпо¬ 
ділом суспільних фондів спожи¬ 
вання, заг. зайнятість працездат¬ 
ного населення, раціональне ви¬ 
користання наявних трудових ре¬ 
сурсів, швидке піднесення куль- 
турно-тех. рівня трудящих тощо. 
Стан Е. п. характеризується на¬ 
самперед рівнем і темпами зростан¬ 
ня продуктивності праці, показ¬ 
никами використання трудових 
ресурсів. Раціональне використан¬ 
ня трудових ресурсів за соціалізму 
сприяє прискоренню темпів роз¬ 
витку вироби, і підвищення добро¬ 
буту народу. Е. п. як наук, дисцип¬ 
ліна вивчає закономірності сусп. 
організації праці у зв’язку з її 
тех. організацією, форми й методи 
використання економічних зако¬ 
нів соціалізму в галузі сусп. ор¬ 
ганізації праці, розробляє наук, 
і практичні рекомендації з питань 
підвищення продуктивності пра¬ 
ці, організації заробітної плати, 
планування праці, відтворення й 
розподілу робочої сили тощо. Осн. 
наук, центром СРСР, що дослі¬ 
джує проблеми Е. п., є Н.-д. ін-т 
праці Держ. комітету СРСР по 
праці та соціальних питаннях, в 
УРСР — філіал цього ін-ту у Во- 
рошиловграді та його відділення в 
Одесі, Кіровограді і Сімферополі. 
Питання Е. п. вивчають також в 
Економіки інституті АН УРСР, 
в Економічному науково-дослідно¬ 
му інституті Держплану УРСР 
та у відповідних відділах галузе¬ 
вих інститутів. 
Літ.- Гейфман Р. С., Шубик В. Б. 
Планирование и анализ показателей 
по труду на предприятии. К., 1974; 
Зкономика труда. М., 1976; Грищен¬ 
ко А. О. Шляхи удосконалення еко¬ 
номічних стимулів в управлінні якіс¬ 
тю прапі на підприємстві. К., 1977. 

В. /. Гавриги. 

ЕКОНбМІКА ПРОМИСЛОВОС¬ 
ТІ — сукупність суспільно-вироб- 
ничих відносин у пром-сті; наука, 
яка вивчає закономірності розвит- 
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ку та особливості прояву економіч¬ 
них законів у промисловому вироб¬ 
ництві, факте ри, що сприяють його 
ефективності, форми та методи 
економічної роботи в пром-сті. 
Осн. завданням економіки соціа¬ 
лістичної пром-сті є вивчення форм 
і проявів екон. законів соціалізму 
в пром. вироби., розробка заходів 
для свідомого використання їх з 
метою досягти в інтересах суспіль¬ 
ства найбільших результатів при 
найменших витратах. Предметом 
вивчення Е. п. є соціально-екон. 
особливості різних галузей пром. 
вироби., розвиток окремих галу¬ 
зей пром-сті, в основу якого покла¬ 
дено заг. закономірності розвитку 
пром-сті в цілому, встановлення 
оптимальної галузевої структури 
пром. вироби., яка забезпечила б 
найвищі для певних умов темпи 
зростання продуктивності праці. 
Е. п. визначає шляхи й методи вдо¬ 
сконалення форм організації сусп. 
вироби, (розміщення, концентра¬ 
ції, спеціалізації, кооперування, 
комбінування), поліпшення вико¬ 
ристання всіх виробничих ресур¬ 
сів, зниження витрат на вироби, 
продукції, підвищення рентабель¬ 
ності, зміцнення господарського 
розрахунку, екон. обгрунтування 
напрямів науково-технічного про¬ 
гресу, методів екон. стимулюван¬ 
ня тощо. Завданням Е. п. є також 
практичне розв’язання актуаль¬ 
них проблем, що випливають з 
сучас. стану і госп.-політ, завдань 
пром-сті, зокрема найповнішого за¬ 
доволення потреб нар. г-ва і насе¬ 
лення у високоякісній продукції, 
забезпечення тех. переозброєності 
та інтенсифікації виробництва 
в усіх галузях. Осн. центром наук, 
досліджень з Е. п. на Україні є 
Економіки інститут АН УРСР, 
Економічний науково-дослідний 
інститут Держплану УРСР, Еко¬ 
номіки промисловості інститут 
АН УРСР. 

Літ.і Зкономика социалистической 
проммшленности. М., 1974; Зконо¬ 
мика Советской Украиньї 1945— 
1975 гг. К., 1975; Зкономика промьіш- 
ленности СССР. К., 1977; Покропив- 
ний С. Ф., Белорус О. Г., Федонив 
А. С. Зкономика промьішленного про- 
изводства. К., 1977; Колотушина Е. А. 
[та ін.]. Развитие советской промьпп- 
ленности за 60 лет. Указатель литера- 
турьі. М., 1977. 

М. Г. Чумаченко. 

«ЕКОНОМІКА РАДЯНСЬКОЇ 
УКРАЇНИ » — політико-економіч- 
ний журнал Держплану УРСР та 
Академії наук УРСР. Засн. у ве¬ 
ресні 1958. Видається в Києві 
щомісяця укр. і рос. мовами. Ви¬ 
світлює питання теорії й практики 
комуністичного будівництва та 
екон. розвитку, пропагує ленінсь¬ 
кі принципи екон. політики пар¬ 
тії. В журналі публікуються мате¬ 
ріали з проблем політ, економії со¬ 
ціалізму, історії екон. думки, тео¬ 
рії та практики нар.-госп. плану¬ 
вання, прискорення розвитку і 
підвищення ефективності сусп. ви¬ 
роби. і невиробничої сфери. Знач¬ 
не місце в журналі посідають стат¬ 
ті економістів-дослідників і прак¬ 
тиків з питань удосконалення ор¬ 
ганізації, управління і плануван¬ 
ня пром-сті, с. г., будівництва, 
торгівлі тощо, формування вироб¬ 
ничих витрат, планових цін та 

показників ефективності. Журнал 
знайомить читачів з дослідженнями 
(зокрема, рад. і зарубіжних уче¬ 
них) з питань економіки соціаліс¬ 
тичних і капіталістичних країн, 
викриває сучас. реакційні бурж. 
екон. теорії тощо. 
ЕКОНОМІКА СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА — сукупність 
суспільно-виробничих відносин V 
сільс. г-ві; наука, що вивчає особ¬ 
ливості і характер прояву еконо¬ 
мічних законів у с.-г. виробництві 
і методи застосування їх для одер¬ 
жання максимальної кількості 
продукції при найменших витра¬ 
тах виробництва. В СРСР суспіль¬ 
но-виробничі відносини в с. г. 
базуються на держ. та колг.-кооп. 
власності, відображають екон. 
структуру с.-г. вироби. Е. с. г. 
нерозривно пов’язана з аграрною 
політикою КПРС; розробляє і 
визначає найефективніші шляхи й 
методи розв’язання завдань, які 
ставить КПРС і Рад. уряд перед 
с. г. Найважливішими питаннями 
Е. с. г. є виникнення і розвиток 
соціалістичної системи с. г., вдо¬ 
сконалення планування та держ. 
керівництва с. г. на різних етапах 
комуністичного будівництва, шля¬ 
хи раціонального використання 
землі — гол. засобу с.-г. вироби., 
зміцнення матері ально-тех. бази 
та системи матеріально-тех. по¬ 
стачання с. г., раціональне вико¬ 
ристання виробничих фондів та 
ефективність капітальних вкла¬ 
день у с.-г. вироби. Найактуальні¬ 
ші проблеми, які вивчає і розв’я¬ 
зує Е. с.г. на сучас. етапі: викорис¬ 
тання трудових ресурсів і шляхи 
підвищення продуктивності пра¬ 
ці в с. г., осн. напрями та ефектив¬ 
ність інтенсифікації с. г., сусп. 
витрати вироби., собівартість с.-г. 
продукції та шляхи її зниження, 
ціноутворення та напрями даль¬ 
шого вдосконалення цін на с.-г. 
продукцію, розвиток форм і сис¬ 
теми держ. заготівель с.-г. про¬ 
дуктів, розміщення, спеціалізація 
та концентрація с.-г. вироби, на 
базі міжгосподарського кооперу¬ 
вання та агропромислової інте¬ 
грації. Важливими розділами 
Е. с. г. є також вивчення розвитку 
окремих галузей с.-г. виробництва 
та питань розширеного відтворен¬ 
ня і нагромадження в с. г. Дослід¬ 
ження в галузі Е. с. г., зокрема 
на Україні, проводять Економіки 
і організації сільського господар¬ 
ства український науково-дослід¬ 
ний інститут імені О. Г. Шліх- 
тера, Економіки інститут АН 
УРСР. Економічний науково-до¬ 
слідний інститут Держплану 
УРСР, Рада по вивченню продук¬ 
тивних сил УРСР тощо. 
Піт.: Брежнєв Л. І. Про дальший роз¬ 
виток сільського господарства СРСР.— 
Постанова Пленуму ЦК КПРС, прий¬ 
нята 4 липня 1978 р. К., 1978; Еконо¬ 
міка сільського господарства. К., 1977; 
Ефимов В. П., Манякин В. И. Зффек- 
тивность сельскохозяйственного про- 
изводства в СССР. М., 1977; Лукинов 
И. И. Воспроизводство и ценьї. М., 
1977; Радченко А. Я. Економічні пи¬ 
тання сільськогосподарського вироб¬ 
ництва К.. 1977 А. 1. Смислов. 

ЕКОНОМІКА ТОРГГВЛІ — су- 
купність суспільних відносин і про¬ 
цесів, пов’язаних з обміном і реа¬ 
лізацією товарів: наука, яка вив¬ 

чає природу процесів, що відбу¬ 
ваються в сфері товарного обігу, 
характер і форми прояву еконо¬ 
мічних законів соціалізму в тор¬ 
гівлі та методи використання їх, 
закономірності розвитку торгівлі, 
економічну політику Комуністич¬ 
ної партії і Рад. д-ви в галузі тор¬ 
гівлі, фактори, що сприяють під¬ 
вищенню її ефективності, форми й 
методи економічної роботи в тор¬ 
гівлі. Одним з важливих завдань 
Е. т. є дослідження процесу плано¬ 
мірного руху товарів із сфери ви¬ 
роби. у сферу споживання й реалі¬ 
зації їхньої вартості, систематичне 
вивчення впливу торгівлі на ви¬ 
роби., попит і споживання товарів, 
а також на планування осн. показ¬ 
ників галузі — товарообороту, 
товарних ресурсів, торговельної 
знижки, витрат обігу, прибутку 
тощо. Е. т. вивчає системи управ¬ 
ління підприємствами й орг-ція- 
ми торгівлі, методику плануван¬ 
ня торг.-фінанс. діяльності, роз¬ 
робляє й науково обгрунтовує різні 
нормативи (товарообороту на 1 м2 
торг, площі, товарних запасів, норм 
тех. оснащення підприємств тощо). 
Е. т. виявляє резерви підвищення 
ефективності і якості роботи торг, 
орг-цій і підприємств, відшукує 
конкретні шляхи раціоналізації 
руху товарів, впровадження но¬ 
вих прогресивних форм торгівлі, 
підвищення її культури. Проблеми 
Е. т. розробляють, зокрема на Ук¬ 
раїні, Торгівлі і громадського 
харчування український науково- 
дослідний інститут, відповідні 
кафедри торг.-екон. ін-тів у Києві, 
Донецьку, Харкові, Львові й Пол¬ 
таві. 
Піт.: Гоголь Б. И. Зкономика совет¬ 
ской торговли. В кн.: Система зконо- 
мических наук, М., 1968; Иваницкий 
В. И. Зкономика торговли. К., 1978. 

В. 1 Іваницький. 

ЕКОНОМІКА ТРАНСПОРТУ — 
сукупність суспільних, технічних 
та організаційних факторів, що 
зумовлюють ефективність ігоаці та 
використання засобів виробництва 
на транспорті; наука, яка вивчає 
шляхи підвищення економічної 
ефективності роботи транспорту. 
Е. т. вивчає транспорт як самостій¬ 
ну сферу матеріального вироби. 
В СРСР, у т. ч. на Україні, заліз¬ 
ничний, річковий, мор., автомоб. 
транспорт заг. користування, а 
також повітряний і трубопровідний 
належить д-ві і становить єдину 
транспортну систему СРСР. Е. 
т. як наука визначає шляхи най¬ 
доцільнішого комплексного розвит¬ 
ку всіх видів транспорту, встанов¬ 
лює форми і методи наук, плану¬ 
вання та керівництва роботою 
транспорту з метою забезпечення 
потреб нар. г-ва та населення краї¬ 
ни при неухильному зростанні 
продуктивності праці та знижен¬ 
ні собівартості перевезень. В Е. т. 
велике значення має дослідження 
зв’язків між різними гех.-екон. 
показниками (швидкістю, корис¬ 
ним часом руху, зручністю ко¬ 
ристування, собівартістю тощо). 
На Україні екон. дослідження 
проблем транспорту ведуть Держ. 
автотранспортний н.-д. » проект¬ 
ний ін-т (Київ), Укр філіал Ін-ту 
комплексних проблем Держплану 
СРСР, кафедри навч. ін-тів інжене- 
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рів транспорту (Дніпропетровськ, 
Харків), автомобільно-дорожніх 
ін-тів (Київ, Харків). 
Літ.: Зкономические вопросьі разви- 
тия транспорта. К., 1974; Маркова 
А. Н. Транспорт СССР и основньїе зта- 
пьі его развития. М., 1977; Развитие 
единой транспортної! сети СССР в де- 
сятой пятилетке. М., 1977; Проблеми 
развития транспорта Украинской 
ССР. К., 1977. М. П. Козак. 
ЕКОНОМІКИ І ОРГАНІЗАЦІЇ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
УКРАЇНСЬКИЙ НАУК0ВО-Д0- 
СЛІДНИЙ ІНСТИТУТ імені 
О. Г. Шліхтера — республікансь¬ 
ка установа Південного відділення 
Всесоюзної академії с.-г. наук іме¬ 
ні В. І. Леніна. Організований 1956 
у Києві. З 1963 — головна наук, 
установа по координації дослід¬ 
жень екон. проблем с. г. України. 
У 1968 ін-ту присвоєно ім’я акад. 
АН УРСР О. Г. Шліхтера. Ін-т 
розробляє теор. і прикладні проб¬ 
леми економіки та організації 
с. г., спрямовані на прискорений 
розвиток с.-г. вироби, на індустрі¬ 
альній основі; дає наук, обгрунту¬ 
вання спеціалізації с. г. на основі 
міжгосп. кооперації і агропром. 
інтеграції; розробляє рекомендації 
щодо удосконалення організації, 
нормування і оплати праці, систем 
ведення с. г. і методів екон. стиму¬ 
лювання вироби.; з питань підви¬ 
щення ефективності інтенсифіка¬ 
ції та поліпшення системи управ¬ 
ління с. г. При ін-ті є (1979) 10 від¬ 
ділів, обчислювальний центр, ас¬ 
пірантура. Ін-т має в Харкові від¬ 
діл організації с.-г. вироби., а 
також три опорних пункти: Тара- 
щанський (Київ, обл.), Нікополь¬ 
ський (Дніпроп. обл.) і Житомирсь¬ 
кий. Ін-т видає респ. міжвідомчий 
тематичний наук, збірник «Еконо¬ 
міка і організація сільського гос¬ 
подарства». 0.0. Сторожук. 

ЕКОНбМІКИ ІНСТИТУТ АН 
УРСР — науково-дослідна уста¬ 
нова. Міститься в Києві. Створений 
1936 на базі Агроекономічного 
ін-ту. В кін. 1937 до його складу 
ввійшов Ін-т демографії і сан. ста¬ 
тистики АН УРСР. На 1.1 1979 
ін-т (без відділень) мав 7 наук, 
відділів, які поділяються на секто¬ 
ри. Ін-т досліджує фундаменталь¬ 
ні проблеми політ, економії, тео¬ 
рії планового управління, відтво¬ 
рення та екон. розвитку республі¬ 
ки в єдиному народногосподарсь¬ 
кому комплексі СРСР, розробляє 
також проблеми статистики і де¬ 
мографії, історії нар. г-ва та екон. 
думки УРСР. При ін-ті є аспіран¬ 
тура. Йому надано право при¬ 
ймати до захисту докторські і кан¬ 
дидатські дисертації. Ін-т має три 
відділення: у Львові (з 1964), Хар¬ 
кові (з 1965) та Одесі (з 1970). 
В ін-ті працювали відомі вчені 
П. І. Лященко, О. М. Румянцев, 
П. М. Перший, М. В. Птуха, 
К. Г. Воблий та ін. Ін-т видає між¬ 
відомчі збірники «Історія народ¬ 
ного господарства та економічної 
думки Української РСР» і «Демо¬ 
графічні дослідження». Ін-т вико¬ 
нує осн. функції по наук.-редак¬ 
ційній підготовці журн. «Еконо¬ 
міка Радянської України». 

/. І. Лукхнов. 

ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОС¬ 
ТІ ІНСТИТУТ АН УРСР —науко¬ 
во-дослідна установа. Міститься 

в Донецьку. Створений 1969 на 
базі Донец. відділення екон.-пром. 
досліджень Економіки інституту 
АН УРСР. У складі ін-ту — 11 від¬ 
ділів з таких проблем: економіка 
галузей пром-сті, об’єднань, під¬ 
приємств, регіону; створення авто¬ 
матизованих систем управління; 
екон.-правові питання господарю¬ 
вання. Ін-т має відділення в Дні¬ 
пропетровську, філіал у Вороши- 
ловграді та обчислювальний центр 
у Донецьку. Розробляє проблемно- 
теоретичні та прикладні питання 
економіки пром-сті з застосуван¬ 
ням екон.-математичних методів 
і електронно-обчислювальної тех¬ 
ніки. М. Г. Чумаченко. 

ЕКОНбМ І КО-МАТЕМАТЙ ЧНІ 
методи — сучасні методи і 
прийоми економічних наук та госп. 
практики основані на використанні 
математики з метою раціонального 
управління нар. г-вом. Див. Мате¬ 
матична економіка, Кібернетика 
економічна. 
«ЕКОН(ЗМ ІКС» (англ. есопошісз— 
економіка, політична економія) — 
сучасна бурж. вульгарна політич¬ 
на економія, яку викладають в 
університетах та коледжах СІЛА, 
Великобританії та ряду інших 
капіталістичних країн. «Е.» являє 
собою прикладні дослідження 
бурж. економістів, які поєднують 
загальнодерж. госп. проблеми з 
питаннями приватного бізнесу. «Е.» 
фактично виключає аналіз соціаль¬ 
них проблем. У центрі її — «гос¬ 
подарюючий суб’єкт», який виз¬ 
начає свої дії відповідно до законів 
ринку. «Е.» як осн. університетська 
екон. дисципліна є своєрідним 
поєднанням політекон. тем з те¬ 
мами галузевих економік. Покли¬ 
каний дати су час. та майбутнім 
діячам капіталістичних орг-цій та 
підприємств знання в галузі госп. 
діяльності та управління, що зу¬ 
мовлено вимогами розвитку дер¬ 
жавно-монополістичного капіта¬ 
лізму, розробкою «рецептів» що¬ 
до врятування капіталізму як 
системи. Панівне становище в 
бурж. екон. науці <Е.» зайняв у піс¬ 
лявоєнні роки. Гол. причиною пе¬ 
реродження бурж. політ, економії 
на «Е.» є криза бурж. екон. науки, 
що загострюється з поглибленням 
загальної кризи капіталізму. 

В. П. Степаненко. 

<3 КОНОМ ЙЧЕСКАЯ ГАЗЕ¬ 
ТА» — щотижневик Центрального 
Комітету КПРС. У 1918—37 вихо¬ 
дила під назвою «Зкономическая 
жизнь». З листопада 1937 її пе¬ 
ретворено на « Финансовую газету», 
видання якої припинено в червні 
1941. З 1956 виходить як «Про- 
мьішленно-зкономическая газета» 
Держ. к-ту Ради Міністрів СРСР 
по новій техніці. З 1960 — орган 
ЦК КПРС під назвою «3. г.» пе¬ 
ріодичністю 6 раз на тиждень. 
На базі «Зкономической газетьі» 
з серпня 1961 видається щотижне¬ 
вик ЦК КПРС «3. г.». Пропагує 
екон. політику КПРС, мобілізує 
маси на її успішне здійснення. На 
сторінках «3. г.» публікуються 
теор. статті з марксистсько-ленін¬ 
ської екон. теорії, актуальних проб¬ 
лем розвитку соціалістич. еконо¬ 
міки і створення матері ально-тех. 
бази комунізму, подаються ста¬ 
тистичні зведення та екон. огляди; 

багато уваги приділяється парт, 
керівництву г-вом, висвітленню пе¬ 
редового досвіду екон. роботи, ор¬ 
ганізації соціалістичного змагання. 
Публікуються рекомендації щодо 
організації роооти системи екон. 
освіти тощо. Нагороджена орденом 
Трудового Червоного Прапора 

ЕКОНОМІЧНА ВІДПОВІДАЛЬ- 
НІСТЬ — сукупність виробничих 
відносин між учасниками соціа¬ 
лістичного виробництва, спрямова¬ 
на на забезпечення виконання ни¬ 
ми своїх обов’язків з метою пов¬ 
ної реалізації сусп. інтересу. Е. в. 
існує постійно як явище об’єктив¬ 
не, зумовлене самою суттю соціа¬ 
лістичної власності. Е. в. об’єктив¬ 
но ставить учасників вироби, в умо¬ 
ви ефективного господарювання, 
об’єктивно визначає їм раціональ¬ 
ну форму використання матері¬ 
альних і трудових ресурсів. Е. в. 
є важливим елементом соціаліс¬ 
тичного господарського механізму; 
вона проявляється через різні 
форми госп. життя, зокрема мате¬ 
ріальну відповідальність і вироб¬ 
ничу дисципліну. Е. в. проявляє 
себе в таких категоріях, як госпо¬ 
дарський розрахунок, матеріаль¬ 
не стимулювання праці, дисцип¬ 
ліна праці, кредит, ціна, плата 
за фонди та ін. Е. в. пов’язана з 
необхідністю забезпечення втіле¬ 
них у держ. планах нар.-госп. 
пропорцій, виконання планових 
завдань, норм тощо. Колективи 
трудящих і кожний трудівник зо¬ 
крема об’єктивно відповідальні 
перед суспільством — сукупним 
власником засобів вироби, за їх 
збереження, ефективне викорис¬ 
тання і примноження, за підви¬ 
щення їхнього тех. рівня і збіль¬ 
шення обсягів вироби, матеріаль¬ 
них благ. Е. в. визначає коло 
обов’язків учасників вироби., не¬ 
обхідність певної лінії поведінки. 
Механізм Е. в. має забезпечити 
економне і раціональне викори¬ 
стання природних, матеріальних 
і фінанс. ресурсів на всіх рівнях 
господарювання, вдосконалення 
самого механізму господарювання. 
В умовах розвинутого соціаліс¬ 
тичного суспільства відбуваєть¬ 
ся процес підвищення сусп. по¬ 
треби в Е. в., що пов’язано з зро¬ 
станням сусп. власності, плано¬ 
мірності розвитку економіки, від¬ 
носинами загальності і обов’язко¬ 
вості праці тощо. 

М. П. Панченко. 

ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ — 
суспільна наука в системі геогра¬ 
фічних наук, що вивчає закономір¬ 
ності географічного розміщення 
виробництва і населення, особли¬ 
вості розвитку їх у різних країнах 
і районах. Об’єктами досліджен¬ 
ня сучасної Е. г. є соціально-екон. 
тер. системи — країни (див. Краї¬ 
нознавство), економічні райони, 
виробничо-територіальні комп¬ 
лекси, системи розселення і сфери 
обслуговування населення. В про¬ 
цесі свого розвитку Е. г. перетво¬ 
рилась на комплекс наук, дисцип¬ 
лін, що включає вчення про ви¬ 
роби ичо-тер. комплекси, геогра¬ 
фію природних ресурсів, геогра¬ 
фію населення, пром-сті, с. г., 
транспорту та сфери обслуговуван¬ 
ня. В системі екон.-геогр. наук 

ЕКОНОМІЧНА 
ГЕОГРАФІЯ 
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важливе місце посідає регіональ¬ 
на Е. г., зокрема Е. г. соціалістич¬ 
них країн і Е. г. капіталістичних 
країн. 
Методологічною основою рад. Е. г. 
є марксистсько-ленінське вчення 
про взаємодію суспільства з приро¬ 
дою, усуспільнення виробнигупва, 
територіальний поділ праці, роз¬ 
міщення продуктивних сил, на¬ 
родонаселення, комплексний екон. 
і соціальний розвиток території. 
Важливе значення для Е. г. має 
ленінська методологія економіч¬ 
ного районування і дослідження 
районів, а також ідея терито¬ 
ріальної організації виробництва 
за сукупністю стадій виробничо¬ 
го процесу, теоретичні висновки 
і положення XXIV і XXV з’їздів 
КПРС про єдшшй нар.-госп. 
комплекс СРСР, інтернаціоналіза¬ 
цію екон. і духовного життя сус¬ 
пільства, вирівнювання рівнів 
економічного розвитку соціаліс¬ 
тичних країн і районів, спеціалі¬ 
зацію і кооперування підприємств, 
агропромислову інтеграцію тощо. 
Е. г. вивчає природні умови і ре¬ 
сурси як важливі фактори розвитку 
матеріального вироби. Раціональ¬ 
не природокористування і роз¬ 
робка наук, основ екон. оцінки 
природних ресурсів — одна з 
важливих проблем цієї науки. 
Е. г. розвивається у взаємо¬ 
зв’язку з ін. сусп. науками, з тех. 
науками та з екон. картографією, 
широко користується системно- 
структурним аналізом, матем. 
та кібернетичними методами. 
Е. г. в Росії зародилася у 18 ст. 
Авторами перших праць екон.- 
геогр. напряму були М. В. Ло- 
моносов, І. К. Кирилов, В. М. 
Татшцев. На поч. 19 ст. К. І. 
Арсеньєв зробив перші спроби 
економічного районування Росії. 
Екон.-геогр. дослідження розши¬ 
рились у 2-й пол. 19 ст., що бу¬ 
ло пов’язано з розвитком капіта¬ 
лізму. Найвідоміші праці цього 
періоду — П. П. Семенова-Тян- 
Шанського і Д. І. Менделєєва. Ши¬ 
рокого розвитку екон.-геогр. до¬ 
слідження набули після Великої 
Жовтн. соціалістич. революції. Бу¬ 
ло створено кафедри Е. г. в ун-тах, 
пед. і екон. інститутах, спец, від¬ 
діли в окремих н.-д. установах. 
Розвиток Е. г. відбувався в тісно¬ 
му зв’язку з практикою комуніс¬ 
тичного будівництва, розроблен¬ 
ням нар.-госп. планів. Е. г. пе¬ 
ретворюється з пізнавальної на 
конструктивну науку (див. Кон¬ 
структивна географія). Значний 
внесок в Е. г. зробили П. М. Алам- 
пієв, М. М. Баранський, М. М. 
Колосовський, О. М. Лаврищев, 
Ю. Г. Саушкин, Б. М. Семевський, 
Я. Г. Фейгін, А. Т. Хрущов та ін. 
Проблеми географії населення ви¬ 
світлюються в працях С. О. Ко¬ 
вальова, Г. М. Лаппо, В. В. По- 
кшишевського та ін. Осн. цент¬ 
рами Е. г. в СРСР є Ін-т геогра¬ 
фії АН СРСР, Московський і 
Ленінградський ун-ти. 
В останні два десятиріччя розви¬ 
нувся близький до Е. г. напрям — 
регіональна економіка. Наук, ос¬ 
нови її викладено в працях М. М. 
Некрасова. 
Е. г. як наука в Українській РСР 
почала широко розвиватися за Рад. 

влади. До Великої Жовтн. соціа¬ 
лістич. революції досліджувалось 
г-во лише окремих частин тер. 
України (напр., праці Д. П. Жи- 
равського по Київ, губ., статистич¬ 
ні описи окремих губерній). Най- 
фундаментальнішою працею до- 
революц. періоду є два томи, 
присвячені тер. України, з багато¬ 
томного видання П. П. Семенова- 
Тян-Шанського «Росія» (1899— 
1914). В рад. час. створено Постій¬ 
ну комісію АН УРСР по вивчен¬ 
ню продуктивних сил (1928—ЗО, 
голова — Л. М. Яснопольський), 
1934 — Раду по вивченню продук¬ 
тивних сил УРСР на чолі з О. Г. 
Шліхтером. В галузі Е. г. в цей 
період працювали К. Г. Воблий, 
Г. О. Кривченко, В. В. Кістяків- 
ський, Я. Г. Фейгін. У перші по¬ 
воєнні роки помітне місце в екон.- 
геогр. дослідженнях посідали пра¬ 
ці Економіки інституту АН 
УРСР, виконані під керівництвом 
К. Г. Воблого, О. М. Румянцева, 
П. М. Першина, О. О. Нестеренка 
та ін. Важливі дослідження прове¬ 
дено в Київському (О. Т. Діброва, 
І. Ф. Мукомель), Львівському та 
ін. ун-тах. З кінця 50-х рр. центром 
екон.-геогр. досліджень у рес¬ 
публіці стає Рада по вивченню 
продуктивних сил УРСР. Прово¬ 
дяться комплексні дослідження 
великих екон. районів, вивчаються 
екон.-геогр. проблеми нар.-госп. 
комплексу УРСР. 
У 1964 створено Сектор геогра¬ 
фії АН УРСР. У Секторі й на 
кафедрах вузів та деяких н.-д. 
установ виконано фундаментальні 
роботи з проблеми тер. організа¬ 
ції вироби., досліджуються законо¬ 
мірності формування виробничо- 
тер. комплексів, систем розселен¬ 
ня, розроблено науково-методичні 
основи екон.-геогр. досліджень 
мінеральних ресурсів тощо (праці 
О. Т. Ващенка, П. В. Волобоя, 
Ф. Д. Заставного, М. Г. Ігнатен- 
ка, Л.М. Корецького, М. М. Па¬ 
ламарчука, М. Д. Пістуна та ін.). 
Прикладні проблеми районного 
планування, розвитку міст, фор¬ 
мування пром. комплексів розроб¬ 
ляються в Містобудування нау¬ 
ково-дослідному і проектному ін¬ 
ституті (Київ). Видається респ. 
міжвідомчий наук, збірник «Еко¬ 
номічна географія» 
Літ.: Маркс К. Капітал, т. 1. К., 
1954; Енгельс Ф. Анти-Дюрінг. К., 
1953; Ленін В. І. Повне зібрання тво¬ 
рів: т.З. Розвиток капіталізму в Росії; 
т. 27. Імперіалізм, як найвища стадія 
капіталізму; т. 36. Начерк плану нау¬ 
ково-технічних робіт; Брежнєв Л. І. 
Ленінським курсом, т. 1—6. К., 
1971—78; Фейгин Я. Г. Размещение 
производства при капитализме и соци- 
ализме. М., 1958; Алампиев П. М. 
Зкономическое районирование СССР, 
кн. 1—2. М., 1959—63; Богорад Д. И. 
Конструктивная география района. 
М., 1965; Украинская ССР. Зконо- 
мические районьї. М., 1972; Рибачок 
І. М. Вступ до економічної геогра¬ 
фії. К., 1973; Саушкин Ю. Г. Зко- 
номическая география: история, тео- 
рия, методи, практика. М., 1973; 
Паламарчук М. М. Зкономическая 
география Украинской ССР. К., 
1977 М. М Паламарчук. 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТЙВ- 
НІСТЬ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛА¬ 
ДЕНЬ — економічні результати і 
народногосподарська доцільність 
капітальних вкладень. Визна¬ 

чають співвідношенням екон. ефек¬ 
ту і витрат. У плануванні та про¬ 
ектуванні визначають абсолют¬ 
ну Е. е. к. в. як відношення екон. 
ефекту до обсягу капітальних 
вкладень. Для вибору варіантів 
розв’язання госп. або тех. завдань 
застосовують порівняльну Е.е.к.в., 
яка показує, на скільки один ва¬ 
ріант ефективніший за інший. 
Абсолютну Е. е. к. в. (віддачу) 
в масштабах нар. г-ва та його 
галузей визначають як відношен¬ 
ня абсолютного приросту націо¬ 
нального доходу (чистої продук¬ 
ції) ДД до обсягу капітальних 
вкладень К, а в масштабах під¬ 
приємств і виробничих об’єднань 
(де чиста продукція поки що не 
обчислюється) — як відношення 
абсолютного приросту прибутку ДП 
до обсягу капітальних вкладень 
К, тобто 

Е Д Д 
К 

або Е 
АП 
К * 

Обчислюють і обернене відношен¬ 
ня — строк окупності капітальних 
вкладень Т, тобто 

Т = Т = 
К 
ДД 

або Т = 
Д П' 

Показником порівняльної 
Е. е. к. в. є мінімум зведених ви¬ 
трат. Зведені витрати за кожним 
варіантом капітальних вкладень 
являють собою суму поточних ви¬ 
трат (собівартості) С і капітальних 
вкладень К, зведених до однако¬ 
вої розмірності за часом відповід¬ 
но до нормативного коеф. ефек¬ 
тивності Ед або нормативного стро¬ 
ку окупності Тн, тобто С + ЕНК = 
=мінімум або К-(- ТдС = мінімум. 
Наведену систему розрахунків 
Е. е. к. в. передбачено «Типовою 
методикою визначення економічної 
ефективності капітальних вкла¬ 
день» (1969). Е. е. к. в. визна¬ 
чають і планують й за показником 
питомих капітальних вкладень: у 
розрахунку на одиницю виробни¬ 
чої потужності або на одиницю про¬ 
дукції (в матеріальному вироби.), 
на одиницю натурального обсягу 
невиробничих об’єктів (м2 житл. 
площі, місце в дитячому садку, 
лікарняне ліжко тощо) з урахуван¬ 
ням їхньої якості. Зростання пи¬ 
томих капітальних вкладень у ма¬ 
теріальному вироби, має окупити¬ 
ся зниженням собівартості продук¬ 
ції. Для планування капітальних 
вкладень у невиробничу сферу 
та для захисту навколишнього се¬ 
редовища вирішальне значення 
має їхня соціальна ефективність. 
Обов’язковою умовою проведення 
розрахунків та обгрунтувань Е. е. 
к. в. є додержання при цьому нар.- 
госп. підходу. Отже, прийнятий 
варіант капітальних вкладень має 
бути не тільки найефективнішим 
в окремій галузі вироби, (на окре¬ 
мому підприємстві), але й сприяти 
підвищенню екон. ефективності 
всього нар. г-ва. У зв’язку з цим 
Е. е. к. в. мають враховувати як 
у тій ланці г-ва, де передбачається 
здійснення їх, так • в суміжних 
галузях вироби, (у постачальника 
і споживача). Розраховуючи й ана¬ 
лізуючи Е. е. к. в. по окремих 
об’єктах, необхідно брати до ува- 
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ги розрив у часі (лаг) між здійс¬ 
ненням капітальних вкладень і 
одержанням ефекту. Порядок виз¬ 
начення лага і його використання 
в розрахунках встановлено в галу¬ 
зевих інструкціях визначення Е. е. 
к. в. залежно від тривалості буд-ва 
і відповідного їй розподілу ка¬ 
пітальних вкладень за роками бу¬ 
дівництва (чи реконструкції) під¬ 
приємств і об’єктів, а також три¬ 
валості освоєння проектних потуж¬ 
ностей. Порівнюючи варіанти, які 
різняться тривалістю будівництва 
й освоєння (швидкістю інвестицій¬ 
ного процесу), визначають реаль¬ 
ний ефект у вигляді додаткового 
прибутку, одержуваного за період, 
який дорівнює різниці в тривалості 
будівництва й освоєння. Швидкість 
інвестиційного процесу і Е. е. к. в. 
пов’язані зі швидкістю й екон. 
ефективністю науково-технічного 
прогресу. Прискорення будівницт¬ 
ва, реконструкції та освоєння ви¬ 
робничих потужностей означає при¬ 
скорення тех. прогресу в нар. г-ві 
та скорочення строку окупності ка¬ 
пітальних вкладень і навпаки. Цим 
зумовлюється велике нар.-госп. 
значення фактора часу для під¬ 
вищення екон. ефективності ка¬ 
пітальних вкладень. 
Літ.: Красовский В. П. Проблеми 
зкономики капитальних вложений. 
М., 1967; Типовая методика определе- 
«ия зкономической зффективности ка- 
питальньїх вложений. М., 1969; Фак¬ 
тор времени в плановой зкономике. 
М., 1978. _ М. С. Герасичиук. 
ЕКОНОМГЧНА ЕФЕКТЙВ- 
НІСТЬ НАУКбВО-ТЕХНГч НО¬ 
ГО ПРОГРЕСУ — загальний по- 
зитивний результат і народногос¬ 
подарська доцільність впровад¬ 
жень у виробництво наукових від¬ 
криттів, нової техніки, технології, 
винаходів та раціоналізаторських 
пропозицій тощо; найважливіша 
складова частина економічної ефек¬ 
тивності соціалістичного вироб¬ 
ництва. Прискорення темпів нау¬ 
ково-технічного прогресу (НТП) 
сприяє підвищенню ефективності 
сусп. вироби., яка виявляється 
насамперед в екгномії затрат жи¬ 
вої та уречевленої праці. Згідно з 
положеннями існуючої методики 
визначення екон. ефективності 
впровадження та використання в 
нар. г-ві нової техніки, винаходів 
та раціоналізаторських пропозицій 
економія сусп. праці, що зумовле¬ 
на цими факторами, вимірюється 
екон. ефектом, тобто сумарною еко¬ 
номією всіх виробничих ресурсів 
за рік (живої праці, матеріалів, 
капітальних вкладень), одержаних 
внаслідок зазначених впроваджень. 
Ця економія врешті-решт збільшує 
національний доход — гол. джере¬ 
ло зростання нац. багатства, роз¬ 
ширення вироби, матеріальних 
благ, підвищення добробуту наро¬ 
ду. Поряд з річним екон. ефектом 
для визначення ефективності НТП 
використовують такі показники, 
як прибуток, зниження собівар¬ 
тості продукції, підвищення про¬ 
дуктивності праці та ін. Аналіз 
ефективності осн. напрямів НТП 
свідчить про те, що його роль в 
розвитку економіки Рад. країни 
невпинно зростає. Зокрема, в 
пром-сті УРСР за роки дев’ятої 
п’ятирічки сумарний екон. ефект 
від впровадження нової техніки 

збільшився більше ніж на 60%, 
економія від зниження собівартос¬ 
ті продукції — майже на 30%, від¬ 
носна кількість вивільнених з 
вироби, працівників — на 24%. 
У 1977 порівняно з 1970 додат¬ 
ковий прибуток від впровадження 
нової техніки у пром-сті респуб¬ 
ліки зріс майже на 36%. У деся¬ 
тій п’ятирічці в країні за рахунок 
підвищення продуктивності праці 
має бути забезпечено 90% прирос¬ 
ту пром. продукції, весь приріст 
с.-г. продукції і буд.-монтажних 
робіт та бл. 95% обсягу перевезень 
залізницями. Підвищення Е. е. 
н.-т. п. є вирішальною умовою 
дальшого піднесення матеріаль¬ 
ного та культур, рівня життя на¬ 
роду. 
Літ.: Ленін В. І. Повне зібрання тво¬ 
рів: т. 38. Начерк плану науково-тех¬ 
нічних робіт; т. 42. Про єдиний гос¬ 
подарський план; Матеріали XXV з’їз¬ 
ду КПРС. К., 1977; Матеріали XXV 
з’їзду Комуністичної партії України. 
К., 1977; Гатовский Л. М. Научно- 
технический прогресе и зкономика 
развитого социализма. М., 1974; Зко- 
номическая аффективность научно- 
технического прогресса. К., 1977: 
Зффективность научно-технического 
прогресса. М., 1978; Бабич В. П. Сис¬ 
тема планирования и а кономичесного 
стимулирования научно-технического 
прогресса. К., 1978. 

В. П. Александрова. 

ЕКОНОМГЧНА ЕФЕКТИВ¬ 
НІСТЬ СОЦІАЛІСТИЧНОГО 
ВИРОБНИЦТВА — результатив¬ 
ність, віддача та раціональ¬ 
ність організації народного гос¬ 
подарства; полягає в одержанні 
найбільшої кількості високоякісної 
продукції при найменших сукуп¬ 
них затратах праці й матеріальних 
ресурсів. Е. е. с. в. виражається у 
трьох осн. показниках — продук¬ 
тивності праці, фондовіддачі 
(фондомісткості) та матеріало¬ 
місткості продукції. Вони ха¬ 
рактеризують ефективність вико¬ 
ристання осн. факторів виробницт¬ 
ва (робочої сили, основних фондів, 
оборотних фондів і матеріальних 
засобів). Відношення продукції 
(або національного доходу, якщо 
йдеться про все нар. г-во) до су¬ 
купних трудових і матеріальних 
затрат є узагальнюючим показни¬ 
ком Е. е. с. в. Існують «витратний» 
і «ресурсний» критерії ефектив¬ 
ності. Перший критерій виходить 
з урахування лише тієї частини 
ресурсів, яку фактично витрачено 
в процесі вироби., а другий — з 
усього обсягу застосовуваних ре¬ 
сурсів. При «витратному» крите¬ 
рії, напр., осн. виробничі фонди 
мають бути враховані лише в ме¬ 
жах нарахованої амортизації, при 
«ресурсному» — в їхній повній 
вартості. Це зумовлює різницю в 
динаміці показників Е. е. с. в., 
обчислених за двома критеріями. 
«Витратному» критерію в певній 
мірі відповідає показник про¬ 
дуктивності сусп. праці як від¬ 
ношення нац. доходу до затрат 
живої праці в сфері матеріального 
вироби. Що ж до показника з «ре¬ 
сурсного» критерію, то офіційно 
статистичні органи його не обчис¬ 
люють, а інколи його розрахову¬ 
ють деякі н.-д. ін-ти. На осно¬ 
ві єдиного критерію Е. е. с. в., 
який вимагає постійного зниження 
ресурсомісткості одиниці продук¬ 

ції на різних нар.- госп. рівнях, 
коло її показників може бути роз¬ 
ширене. Так, для оцінки ефектив¬ 
ності госпрозрахункової діяльнос¬ 
ті підприємств і об’єднань великого 
значення набувають такі показни¬ 
ки, як собівартість продукції та 
рентабельність вироби. Важливе 
значення мають показники якості 
продукції (питома вага продукції 
зі Знаком якості, вищої категорії 
якості та ін.), які входять до заг. 
системи показників Е. е. с. в. 
Для того, щоб успішно розв’язу¬ 
вати різноманітні економічні і 
соціальні завдання, які стоять пе¬ 
ред країною,— зазначалося на 
XXV з’їзді КПРС,— немає іншо¬ 
го шляху, крім швидкого зростан¬ 
ня продуктивності праці, різко¬ 
го підвищення ефективності всьо¬ 
го суспільного виробництва. (Ма¬ 
теріали XXV з’їзду КПРС. К., 
1977, с. 48). 
Гол. шляхом підвищення Е. е. с. в. 
є його інтенсифікація на основі нау¬ 
ково-технічного прогресу. Інтен¬ 
сифікація виробництва означає, 
насамперед, зростання якісних ха¬ 
рактеристик засобів виробництва. 
Орієнтація екон. розвитку в умовах 
розвинутого соціалістичного сус¬ 
пільства на шлях інтенсивності, 
ефективності й якості зумовлена 
завданнями комуністичного будів¬ 
ництва, осн. метою якого є зростан¬ 
ня життєвого рівня народу, зрос¬ 
лим виробничим потенціалом 
СРСР, скороченням використання 
екстенсивних факторів економічно¬ 
го зростання, в першу чергу тру¬ 
дових ресурсів. Особливого зна¬ 
чення в економічній стратегії 
КПРС надається прискореному 
зростанню сусп. вироби, внаслідок 
підвищення продуктивності сусп. 
праці. Підвищення продуктивності 
праці — магістральний напрям бо¬ 
ротьби за зростання Е. е. с. в. 
Продуктивність сусп. праці в 
СРСР за дев’яту п’ятирічку зрос¬ 
ла на 23%, за десяту п’ятиріч¬ 
ку вона має зрости на 25%. 
Піднесення Е. е. с. в., залишаю¬ 
чись за своєю суттю якісною ха¬ 
рактеристикою, стає фактором 
кількісного зростання економіки. 
Важливими важелями підвищен¬ 
ня Е. е. с. в. є вдосконалення пла¬ 
нування, економічного стимулю¬ 
вання соціалістичного виробниц¬ 
тва, розвиток трудової активнос¬ 
ті мас (соціалістичне змагання, 
поширення передового досвіду та 
ін.). Зростання Е. е. с. в. зумов¬ 
лює підвищення його соціальної 
ефективності, що проявляється в 
систематичному піднесенні мате¬ 
ріального і культур, рівня життя 
народу. Див. також Економічна 
ефективність науково-технічно¬ 
го прогресу. 
Літ.: Маркс К. Капітал, т. 1—3. К., 
1954; Ленін В. І. Головне завдання на¬ 
ших днів.— Первісний варіант статті 
«Чергові завдання Радянської влади». 
— Шість тез про чергові завдання Ра¬ 
дянської влади. Повне зібрання тво¬ 
рів, т. 36; Матеріали XXV з’їзду 
КПРС. К., 1977; Зкономическая 
зффективность общественного произ- 
водства в период развитого социализ¬ 
ма. М., 1977; Зкономические стимульї 
повьішения зффективности производ- 
ства. М., 1977; Зффективность социа-* 
листического производства. М., 1978; 
Утенков А. Я., Фролов А. В., Буй- 
мов П. С. Деятельность КПСС по по- 
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Функціональні 
комітети ЕКОСОР: 

— по неурядових 
організаціях; 
— по житловому пита¬ 
нню, будівництву 
і плануванню; 
— по переговорах 
з міжурядовими 
організаціями; 

— по програмі 
та координації; 
— по природних 
ресурсах (УРСР 
входила з 1971 по 1978); 

— по науці й техніці 
в цілях розвитку; 

— по огляду та оцінці 
(УРСР з 1972 по 1979); 

— по плануванню 
розвитку; 
— по запобіганню 
злочинності та 
боротьбі з нею- 

Фу нкці она льн і 
комісії ЕКОСОР: 

— Статистична комісія 
(УРСР з 1948 по 1979): 

— Комісія по 
народонаселенню 
(УРСР з 1946 по 1979); 

— Комісія по правах 
людини * (УРСР 
з 1946 по 1971); 
— Комісія соціального 
розвитку (УРСР 
з 1972 по 1975); 

— Комісія по 
становищу жінок; 

— Комісія по 
наркотичних засобах **: 

— Комісія по транснац. 
корпораціях (УРСР 
з 1975 по 1978). 

• має Підкомісію по 
запобіганню дискримі¬ 
нації та захисту нац. 
меншостей. 
** має Підкомісію по 
незаконній торгівлі 
наркотиками і пов’яза¬ 
них з цим питаннях на 
Близькому і Середньо¬ 
му Сході. 

Регіональні економічні 
комісії ЕКОСОР; 

— для Європи; 
— для Азії і Далекого 
Сходу; 
— для Латинської Аме¬ 
рики; 
— для Африки. 

вьішению зффективности общественно- 
го производства. М., 1978. 

„ П. І. Багрій. 
ЕКОНОМГЧНА ЕФЕКТИВ¬ 
НІСТЬ УПРАВЛГННЯ ВИРОБ¬ 
НИЦТВОМ — економічний ре¬ 
зультат функціонування системи 
управління, який визначається 
досягненням поставлених завдань 
з найменшими затратами трудових, 
матеріальних і фінансових ресур¬ 
сів. Госп. управління — невід’єм¬ 
на складова частина виробництва, 
основаного на спільній праці, а 
тому показники ефективності са¬ 
мого вироби, є показниками ефек¬ 
тивності управління. Єдиного, за¬ 
гальновизнаного показника Е. е. 
у. в., як і для самого вироби., не¬ 
має. В практиці здебільшого вико¬ 
ристовують систему показників, 
серед яких показник продуктив¬ 
ності праці є найбільш узагальню¬ 
ючий, в якому відображено рівень 
тех. розвитку вироби., його орга¬ 
нізації та організації праці, госп. 
діяльності тощо. Виділити окремо 
вплив управління (як суб’єкта) на 
виробництво (як об’єкт впливу) 
практично неможливо через різно¬ 
манітність факторів, що вплива¬ 
ють на результати госп. діяльності. 
Для оцінки Е. е. у. в. широко за¬ 
стосовують метод порівняння ре¬ 
зультатів діяльності споріднених 
і близьких за умовами роботи під¬ 
приємств. При всій недосконалос¬ 
ті такого методу використання йо¬ 
го в певних межах доцільне й ви¬ 
правдане. 
Безпосереднім результатом діяль¬ 
ності апарату є управлінські рі¬ 
шення, спрямовані на реалізацію 
певних заходів і пов’язані з витра¬ 
чанням певних ресурсів. Визначен¬ 
ня їхньої ефективності спирається 
на розроблені методики. Таким 
чином, на відміну від показників 
Е. е. у. в. в цілому — підприємст¬ 
вом, об’єднанням, галуззю, ефек¬ 
тивність цих управлінських рі¬ 
шень визначається досить точно. 
Це, насамперед, ефективність уп¬ 
равлінських рішень, спрямованих 
на реконструкцію виробництва, за¬ 
міну устаткування, запроваджен¬ 
ня АСУ або наукової організаиії 
праці, реалізацію окремих госп. 
заходів щодо прискорення обігу 
оборотних коштів і використання 
систем матеріального стимулю¬ 
вання праці та ін. В усіх цих 
та багатьох ін. випадках екон. 
ефективність має бути чітко виз 
начена ще до прийняття відповід¬ 
ного рішення. Отже, найважливіші 
сторони діяльності управління ви¬ 
робництвом, пов’язані з затратами 
на реалізацію їх, систематично кон¬ 
тролюють шляхом зіставлення їх 
з екон. ефектом, що й забезпечує 
наук, обгрунтованість діяльності 
управління виробництвом. Див. 
також Управління народним гос¬ 
подарством В. І Сенченко 

ЕКОНОМІЧНА і СОЦІАЛЬНА 
комГсія оон для Азії і тй- 
ХОГО ОКЕАНУ (ЕСКАТО) — 
одна з регіональних комісій Еко¬ 
номічної і соціальної ради ООН. 
Створена 1947. До ЕСКАТО (на 1.1 
1977) входило 32 повноправні чле¬ 
ни (28 д-в Азії і району Тихого 
ок., в т. ч. СРСР, а також Велико¬ 
британія, Нідерланди, США і 
Франція) та асоційовані члени 

(9 країн і території Пд.-Сх. Азії 
і району Тихого ок.). Завдання 
ЕСКАТО: вивчення проблем екон. 
і соціального розвитку країн Азії 
і Тихого ок., зміцнення екон. зв’яз¬ 
ків між ними та розширення екон. 
співробітництва з ін. країнами сві¬ 
ту. Найвищий орган ЕСКАТО — 
щорічна сесія, робочі органи — 9 
постійних к-тів (з питань пром-сті, 
с. г., транспорту і зв’язку, природ¬ 
них ресурсів, торгівлі, народо¬ 
населення, статистики, соціально¬ 
го розвитку, екон. планування). 
Виконавчий орган — Секретаріат. 
Місцеперебування Секретаріату — 
Бангкок (Таїланд). 

А. Б. Головко. 

ЕКОНОМЇЧНА І СОЦІАЛЬНА 
РАДА ООН (ЕКОСОР) — один 
з головних органів Організації 
Об'єднаних Націй. Створена 1946. 
Відповідно до Статуту ООН по¬ 
кликана здійснювати під керівниц¬ 
твом Генеральної Асамблеї ООН 
міжнар. співробітництво з екон. і 
соціальних питань, зокрема з пи¬ 
тань розвитку світової торгівлі, 
індустріалізації, природних ре¬ 
сурсів, прав людини, становища 
жінок, народонаселення, соціаль¬ 
ного добробуту, науки і техніки, 
запобігання злочинності тощо. 
Функції ЕКОСОР: здійснювати 
дослідження, складати доповіді й 
виробляти рекомендації; скликати 
міжнар. конференції і розробляти 
для подання Ген. Асамблеї проек¬ 
ти конвенцій з питань, що входять 
до її компетенції; вести переговори 
і погоджувати діяльність спеціалі¬ 
зованих установ ООН шляхом 
консультацій з ними; допомагати 
Раді Безпеки ООН і надавати їй 
необхідну інформацію тощо. 
ЕКОСОР складається з 54 членів, 
що обираються на 3 роки Гене¬ 
ральною Асамблеєю. 18 з них 
оновлюються щороку. СРСР є 
членом ради з 1946. УРСР 
обиралася до ЕКОСОР 1946 і на 
1977—79. ЕКОСОР щороку про¬ 
водить 2 сесії, свою роботу виконує 
за допомогою функціональних 
к-тів і комісій (див. таблицю). 

М. П. Макаревич. 

ЕКОНОМГЧНА комГсія оон 
для Африки (ека> —одна з 
регіональних комісій Економічної 
і соціальної ради ООН. Створена 
1958. До складу ЕКА (на 1.1 1977) 
входило 48 повноправних членів — 
країн Африки і 3 асоційовані чле¬ 
ни: Намібія, Великобританія і 
Франція. В роботі ЕКА беруть 
участь СРСР та ін. соціалістичні 
країни, а також Рада Економіч¬ 
ної Взаємодопомоги. Мета комі¬ 
сії — сприяти розвиткові екон. 
та соціального співробітництва між 
афр. країнами, а також розширя¬ 
ти їхнє співробітництво з ООН та 
її спеціалізованими установами. 
Найвищий орган — сесія ЕКА, 
між сесіями діють Виконком і Тех¬ 
нічний к-т експертів, виконавчий 
орган — Секретаріат. Місцепере¬ 
бування Секретаріату — Аддіс- 
Абеба (Ефіопія). 

А. Б. Г оловко. 

економічна комГсія оон 
ДЛЯ ЄВРбПИ, Європейська еко¬ 
номічна комісія (ЕКЄ) — одна з 
регіональних комісій Економіч¬ 
ної і соціальної ради ООН. Ство¬ 

рена 1947 відповідно до резолюції 
І сесії Генеральної Асамблеї ООН 
від 10.XII 1976. Членами ЕКЄ 
(на 1.1 1977) були 32 європ. д-ви 
(в т. ч. СРСР, УРСР, БРСР), а 
також США і Канада. ЕКЄ має 
сприяти погодженню дій країн 
Європи, спрямованих на їхній 
екон. розвиток, підтримувати та 
зміцнювати екон. відносини європ. 
країн між собою та з ін. країнами 
світу. Найвищий орган ЕКЄ — що¬ 
річна пленарна сесія. В системі 
ЕКЄ створено галузеві к-ти (з пи¬ 
тань с. г., вугілля, електроенергії, 
будівництва та містобудування, 
чорної металургії, зовн. торгівлі 
тощо). Постійно діючий виконав¬ 
чий орган — Секретаріат. Місце¬ 
перебування Секретаріату — Же¬ 
нева. в А Б. Головко 
економГчна комГсія оон 
для західної Азії (екза) - 
одна з регіональних комісій Еконо¬ 
мічної і соціальної ради ООН. 
Створена 1973. Спочатку до складу 
ЕКЗА входили 12 араб, країн Азії: 
Бахрейн, Ірак, Йєменська Араб¬ 
ська Республіка, Народна Демо¬ 
кратична Республіка Йємен, Йор¬ 
данія, Катар, Кувейт, Ліван, 
Об’єднані Арабські Емірати, 
Оман, Саудівська Аравія та Сі¬ 
рія. В 1977 повноправними чле¬ 
нами ЕКЗА стали Організація виз¬ 
волення Палестини і Єгипет. На 
правах консультативного статусу в 
роботі ЕКЗА беруть участь Ав¬ 
стрія, Бельгія, Великобританія, 
Угорщина, Нідерланди. НДР, 
Ірландія, Іспанія, Італія, 
Пакистан, Польща, СРСР, США, 
ФРН, Франція та Югославія. Зав¬ 
дання ЕКЗА: проводити дослід¬ 
ження екон. і наук.-тех. проблем 
розвитку країн-членів, давати ре¬ 
комендації урядам цих країн, 
зміцнювати їхні госп. відносини 
між собою та з ін. д-вами світу. 
Найвищий орган ЕКЗА — пленар¬ 
на сесія. Виконавчий орган — 
Секретаріат. Тимчасова (1978) 
штаб-квартира — у Бейруті (Лі¬ 
ван). „ А. Д/ Тищенко. 

економГчна комГсія оон 
ДЛЯ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ 
(ЕКЛА) — одна з регіональних 
комісій Економічної і соціальної 
ради ООН. Створена 1948. Постій¬ 
ними членами ЕКЛА є країни Лат. 
Америки, а також США, Велико¬ 
британія, Франція, Нідерланди й 
Канада; асоційовані члени — Анті¬ 
гуа, Домініка, Сент-Кіттс-Невіс- 
Ангілья, Сент-Люсія, Сент-Вінсент 
(усі разом — один член) та Беліз; 
ФРН і Швейцарія беруть участь 
в ЕКЛА як консультанти. ЕКЛА 
ставить своїми завданнями вивча¬ 
ти екон. проблеми регіону і нада¬ 
вати урядам рекомендації в галу¬ 
зі екон. політики, сприяти розши¬ 
ренню госп. співробітництва між 
ними, а також ділових контактів 
з д-вами ін. континентів. У рам¬ 
ках ЕКЛА функціонують Латино¬ 
американський ін-т екон. і соціаль¬ 
ного планування та Латиноамери¬ 
канський демографічний центр. 
Найвищий орган ЕКЛА — пле¬ 
нарна сесія. Виконавчий орган — 
Секретаріат, що має такі відді¬ 
ли: екон. розвитку й досліджен¬ 
ня, торг, політики, пром. і соці¬ 
ального розвитку, с. г., статистики, 
природних ресурсів і навколиш- 
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нього середовища, транспорту та 
екон. планування. Місцеперебу¬ 
вання Секретаріату — Сантьяго 
(Чілі), є відділення в Мехіко, 
Ріо-де-Жанейро, Вашінгтоні та ін. 

А. М. Тищенко 

ЕКОНОМІЧНА ОСВГТА КАД- 
РІВ — процес засвоєння еконо¬ 
мічних знань, умінь і навичок; 
підготовка фахівців з вищою й 
середньою екон. освітою; підвищен¬ 
ня рівня екон. знань керівних 
госп. та інженерно-тех. працівни¬ 
ків; навчання з питань економіки 
широкого кола працівників. В 
СРСР Е. о. к. забезпечується че¬ 
рез мережу вищих і серед, спец, 
навч. закладів, в ін-тах, на ф-тах 
і курсах підвищення кваліфікації, 
в аспірантурі вузів і н.-д. уста¬ 
нов, у єдиній системі марксист¬ 
сько-ленінської освіти, а також 
шляхом самоосвіти. Збільшення 
масштабів вироби., посилення про¬ 
цесу його усуспільнення, розгор¬ 
тання науково-технічної револю¬ 
ції, складнії ть завдань комуністич¬ 
ного будівництва, перехід до пере¬ 
важно інтенсивних факторів роз¬ 
витку нар. г-ва, курс на всемірне 
підвищення ефективності і якості— 
все це зумовлює неухильне зрос¬ 
тання ролі Е. о. к. у розвинутому 
соціалістич суспільстві. Необ¬ 
хідною умовою успішного керів¬ 
ництва різними ланками нар. г-ва, 
вмілого використання резервів під¬ 
вищення продуктивності праці 
на кожному робочому місці стає 
не тільки високий рівень профес. 
підготовки кожного працівника, а й 
водночас глибоке знання економі¬ 
ки та організації вироби. КПРС 
і Рад. уряд виявляють постійне 
піклування про розширення та 
вдосконалення Е. о. к. Збільшу¬ 
ється прийом на екон. спеціальнос¬ 
ті вищих і серед, навч. закладів, 
зміцнюється їхня навч.-матеріаль¬ 
на база, поліпшується зміст, фор¬ 
ми й методи навчання, підвищу¬ 
ється рівень теор. знань і практич¬ 
них навичок. На Україні (1978) 
діють 9 вищих екон. і торг.-екон. 
навч. закладів, 34 екон. ф-ти ун¬ 
тів, тех. і с.-г. вузів та 100 серед, 
спец. навч. згкіадів екон. профі¬ 
лю. У вузах підготовка фахівців 
проводиться за 38 екон. спеціаль¬ 
ностями, в технікумах — за 46. 
В результаті проведеної роботи 
зросла чисельність економістів, 
зайнятих у різних галузях вироби., 
науки й культури. В СРСР екон. 
підготовку проходять усі фа¬ 
хівці з вищою освітою і значна час¬ 
тина фахівців неекон. спеціальнос¬ 
тей з серед, освітою. В усіх ву¬ 
зах і більшості технікумів вивча¬ 
ють політекономію, а в тех., тех¬ 
нологічних і с.-г. навч. закладах — 
економіку й організацію відповід¬ 
них галузей. Система масової екон. 
освіти щороку охоплює мільйони 
працівників різних галузей нар. 
г-ва. Екон. підготовка, як було 
зазначено в постанові ЦК КПРС 
від 31.УТІІ 1971 «Про поліпшення 
економічної освіти трудящих», є 
важливою умовою підвищення на¬ 
ук. рівня господарювання, зрос¬ 
тання ініціативи, активності тру¬ 
дящих в управлінні вироби, тощо. 
Дальший розвиток екон. освіти 
партія і Рад. д-ва спрямовують 
на те, щоб вона максимальною 

мірою сприяла повсюдному поши¬ 
ренню передового досвіду органі¬ 
зації праці, впровадженню у ви¬ 
роби. досягнень науки і техніки 
(див. Матеріали XXV з’їзду 
КПРС. К., 1976, с. 86). В цьому 
один з важливих резервів приско¬ 
рення темпів соціально-екон. роз¬ 
витку нашого суспільства, створен¬ 
ня матеріально-тех. бази комуніз¬ 
му. С. 7 Дорогую юв 
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗЕМ- 
Лї — визначення відносної (у 
балах) продуктивності та загаль¬ 
ної (у грошовому виразі) цінності 
землі як головного засобу вироб¬ 
ництва в сільському господарстві; 
заключний етап складання земель¬ 
ного кадастру. Теорія і практика 
Е. о. з. базуються насамперед на 
відмінності різних грунтів щодо 
їхньої родючості. Заг. критерієм 
оцінки природної родючості зем¬ 
лі є продуктивність сукупних за¬ 
трат живої та уречевленої праці, а 
практичним вимірником її — спів¬ 
відношення порівнянних показни¬ 
ків вартості валової продукції і 
витрат на її вироби. При обчислен¬ 
ні оцінних показників вартість 
продукції з метою порівнянності 
розраховують за єдиними цінами, 
близькими до сусп. вартості. За¬ 
трати праці обчислюють при од¬ 
наковому рівні оплати людино- 
дня. Враховуючи оцінні дані, усі 
види зем. угідь переводять на 
умовну (кадастрову) орну землю. 
Це забезпечує їхню порівнянність 
за продуктивністю і дає змогу 
об’єктивно встановити рівень ви¬ 
користання землі, здійснити ана¬ 
ліз госп. діяльності, поліпшити 
планування с.-г. вироби, тощо. 
Грош. оцінку земель, що проводи¬ 
ться за даними про їхню продук¬ 
тивність та інтенсивність викорис¬ 
тання, застосовують у планово- 
екон. розрахунках, зокрема для 
визначення заг. суми виробничих 
ресурсів с. г., втрат с.-г. вироби, 
при відведенні земель для несіль- 
ськогосп. потреб тощо. За капіта¬ 
лізму Е. о. з. має вирішальний 
вплив на ціну землі й орендну 
плату. В СРСР проведення Е. о. з. 
передбачено «Основами земельно¬ 
го законодавства Соїрзу РСР і 
союзних республік» (1968). Дані 
Е. о. з. фіксуються в земельному 
кадастрі. в п. Ф. Веденичев. 

ЕКОНОМІЧНА ОЦГНКА ПРИ¬ 
РОДНИХ РЕСУРСІВ — визна- 
чення відносної (в балах) і абсо¬ 
лютної (в грошовому виразі) цін¬ 
ності природного ресурсу відпо¬ 
відно до довгострокового народно¬ 
господарського ефекту від його 
використання. Суть Е. о. п. р. 
полягає в кількісному визначенні 
її диференційованого впливу на 
продуктивність праці і в ціло¬ 
му на ефективність виробництва. 
В нар.-госп. практиці прийнятні¬ 
шою є грош. оцінка, призначена 
для оптимального розподілу капі¬ 
тальних вкладень, розв’язання 
питань використання, охорони й 
відтворення однотипних при¬ 
родних ресурсів (або комплексів 
їх) у різних районах країни. 
Загальнодерж. система вартісних 
оцінок природних ресурсів має 
створюватися на єдиній методоло¬ 
гічній основі; враховувати як до¬ 
сягнутий, так і потенціальний 

ефект від використання того чи 
ін. природного ресурсу. Але 
загальновизнаних методологічних 
основ Е. о. п. р. ще не розроблено. 
За критерій оцінки найчастіше 
беруть диференціальну ренту 
(див. Земельна рента). В соціа¬ 
лістичному суспільстві її визнача¬ 
ють як різницю між сусп. вартіс¬ 
тю продукції і нормативним рів¬ 
нем індивідуальних зведених 
витрат на її вироби, при викори¬ 
станні оцінюваного ресурсу. Отже 
диференціальна рента відображає 
залежність між якістю, кількістю, 
умовами використання ресурсу та 
довгостроковою ефективністю його 
експлуатації. Залежно від призна¬ 
чення оцінюваних даних, виду 
ресурсу й стану використання- його 
застосовують різні показники 
Е. о. п. р. Кадастрова оцінка (див. 
Земельний кадастр) охоплює всі 
освоєні (або підготовлені до осво¬ 
єння) природні ресурси, планово- 
перспективну оцінку здійснюють 
вибірково — за ще недостатньо 
вивченими видами природних 
ресурсів. Е. о. п. р. проводять за 
окремими видами природних ресур¬ 
сів і за тер. поєднаннями природ¬ 
них ресурсів. Найдокладніше роз¬ 
роблено методи економічної оцін¬ 
ки землі та оцінки мінеральних і 
лісових ресурсів. 
Літ.: Зкономические основьі совет- 
ского земельного кадастра. К., 1969; 
Кадастр мінеральних ресурсів Укра¬ 
їнської РСР. К., 1971; Минц А. А. 
Зкономическая оценка естественньїх 
ресурсов. М., 1972; Хачатуров Т. С. 
Природньїе ресурсьі и планирование 
народного хозяйства. «Вопросьі зко- 
номики», 1973, N9 8; Гофман К. Г. 
Зкономическая оценка природньїх ре- 
гурсов в условиях социалистической 
з^ономики. М.. 1977 І. О. Горленко. 

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА СІВО¬ 
ЗМІН — визначення затрат засо- 
бів і праці на одиницю продукції, 
зібраної з 1 га сівозмінної площі, 
та екон. ефективності цих затрат. 
Визначаючи Е. о. с., беруть до ува¬ 
ги такі осн. показники, як врожай¬ 
ність; збір зерна, сировини тех. 
культур, кормів з 1 га землі; со¬ 
бівартість, вартість валової про¬ 
дукції сільського господарства, 
чистий доход колгоспу, рента¬ 
бельність Порівняльна Е. о. с.— 
один з важливих факторів вияв¬ 
лення ефективного використання 
землі, екон. доцільності сівозмін, 
яка забезпечувала б підвищення 
врожайності культур, передбаче¬ 
них структурою посівних площ 
відповідно до спеціалізації вироб¬ 
ництва. Для встановлення струк¬ 
тури посівних площ з урахуван¬ 
ням спеціалізації провадять роз¬ 
рахунки екон. ефективності виро¬ 
щування окремих культур і науко¬ 
во обгрунтоване розміщення їх у 
сівозмінах. В О Пасттиенко. 

ЕКОНОМ Гч НА ПОЛІТИКА — 
сукупність економічних та органі¬ 
заційних заходів у сфері госпо¬ 
дарського життя, здійснюваних 
державою в інтересах пануючих 
класів; елемент політ, надбудови. 
Характер і зміст Е. п., її завдання 
і соціальна спрямованість визна¬ 
чаються панівним сусп.-політ, ла¬ 
дом, характером виробничих від¬ 
носин, об’єктивними законами роз¬ 
витку суспільства. В свою чергу, 
Е. п. має активний зворотний вплив 

ЕКОНОМІЧНА 
ПОЛІТИКА 
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на екон. базис, нар. г-во, сприяю¬ 
чи його піднесенню, чи, навпаки, 
стримуючи екон. розвиток. 
Е. п. буржуазної дер¬ 
жави зумовлюється приватнока¬ 
піталістичною власністю на засо¬ 
би вироби., відносинами експлуа¬ 
тації найманої праці капіталом. 
Вона виражає інтереси класу капі¬ 
талістів і спрямована за захист і 
зміцнення капіталістичного спосо¬ 
бу вироби., забезпечення найви¬ 
щих прибутків буржуазії за раху¬ 
нок експлуатації і пограбування 
трудящих мас. Особливо посилю¬ 
ється реакційний характер Е. п. 
бурж. д-ви в епоху імперіалізму 
і загальної кризи капіталізму, 
коли вкрай загострюються всі су¬ 
перечності капіталістичної системи, 
посилюється боротьба між капіта¬ 
лістичними д-вами за ринки збуту, 
джерела сировини та сфери впливу. 
Імперіалістична буржуазія нама¬ 
гається знайти вихід з такого ста¬ 
новища в розвитку державно- 
монополістичного капіталізму, у 
втручанні д-ви в економіку, у спро¬ 
бах застосувати різні методи ре¬ 
гулювання вироби, і розподілу, 
в мілітаризації нар. г-ва. Але все 
це не тільки не згладжує, а ще 
більше поглиблює внутр. і зовн. 
суперечності капіталізму, поси¬ 
лює класову боротьбу, підтвер¬ 
джуючи, що капіталізм — це сус¬ 
пільство, позбавлене майбутнього, 
а його Е. п. не відповідає прогре¬ 
сивним тенденціям сусп. розвитку. 
Від Е. п. бурж. д-в докорінно від¬ 
різняється як за характером і ці¬ 
лями, так і за своїми соціальними 
наслідками Е. п. соціаліс¬ 
тичного суспільства. 
Вона грунтується на сусп. власнос¬ 
ті на засоби вироби., виражає 
корінні інтереси трудящих, спря¬ 
мована на досягнення кінцевої 
мети — побудову комуністичного 
суспільства. Е. п. КПРС і Рад. 
д-ви являє собою систему науково 
обгрунтованих заходів і рішень 
партії і д-ви в галузі госп. будів¬ 
ництва, спрямованих на задоволен¬ 
ня корінних інтересів трудящих, 
побудову матеріально-технічної 
бази комунізму і неухильне під¬ 
вищення життєвого рівня народу , 
на зміцнення екон. могутності і 
міжнар. позицій Рад. Союзу. Осн. 
положення і напрями Е. п. СРСР 
визначаються парі, з’їздами, кон¬ 
ференціями, пленумами ЦК КПРС 
і втілюються Рад. д-вою в планах 
екон. і соціального розвитку СРСР, 
які виступають гол. інструментом 
реалізації Е. п. партії і д-ви. По¬ 
точна Е. п. Рад. д-ви розробля¬ 
ється відповідно до осн. настанов 
економічної стратегії КПРС, во¬ 
на встановлює послідовність і сту¬ 
пені розв’язання фундаменталь¬ 
них цілей довгочасної орієнтації 
екон. розвитку країни, беручи до 
уваги конкретні умови й можли¬ 
вості кожного періоду. Разом з 
тим Е. п. включає і тактичні на¬ 
станови щодо шляхів і методів 
досягнення поставлених цілей, ви¬ 
бору найефективніших форм уп¬ 
равління галузями і сферами нар. 
г-ва, визначення провідних ланок 
і вузлів, на яких насамперед ма¬ 
ють бути зосереджені зусилля пар¬ 
тії і народу. Відповідаючи корін¬ 
ним інтересам трудящих і об’єк¬ 

тивним законам сусп. розвитку, 
Е. п. виступає як величезна твор¬ 
ча сила, гол. знаряддя соціалістич¬ 
ного і комуністичного будівництва. 
Вона охоплює централізоване уп¬ 
равління економікою країни як 
єдиним госп. організмом; на ос¬ 
нові єдиного загальнодерж. плану 
визначає структуру вироби., тем¬ 
пи й пропорції розвитку галузей 
і сфер нар. г-ва, рад. республік 
та екон. районів; регулює розпо¬ 
діл і використання сукупного 
суспільного продукту і національ¬ 
ного доходу; забезпечує прискорен¬ 
ня науково-технічного прогресу 
і підвищення ефективності соціа¬ 
лістичної економіки, розвиток і 
зміцнення зовнішніх економіч¬ 
них зв'язків СРСР. Найвищою 
метою Е. п. за соціалізму є найпов¬ 
ніше задоволення постійно зро¬ 
стаючих матеріальних і культур, 
потреб суспільства і його членів, 
всебічний і гармонійний розвиток 
людини. В розробці і здійсненні 
Е. п. соціалістичної д-ви виді¬ 
ляються три осн. періоди, що від¬ 
повідають істор. етапам станов¬ 
лення і розвитку соціалізму як 
першої фази комуністичної фор¬ 
мації. Перший— Е. п. перехід¬ 
ного періоду від капіталізму до 
соціалізму. Ключовими завдан¬ 
нями Е. п. цього періоду були: 
здійснення соціалістичної індуст¬ 
ріалізації, забезпечення екон. неза¬ 
лежності і обороноздатності краї¬ 
ни, соціалістична перебудова с. г. 
на основі кооперативного плану 
В. І. Леніна, створення екон. пе¬ 
редумов проведення культурної 
революції, розв’язання нац. пи¬ 
тання та забезпечення фактичної 
рівності всіх націй і народностей 
країни. 
З перемогою соціалізму в СРСР 
країна вступила в новий період роз¬ 
витку — етап побудови розвину¬ 
того соціалістичного суспільства. 
Е. п. цього періоду спрямована на 
дальше зміцнення матеріально- 
тех. бази соціалізму і піднесення 
сусп. вироби., вдосконалення со¬ 
ціалістичних виробничих відносин. 
Е. п. зрілого соціалізму (третій 
період) є в той же час Е. п. побудо¬ 
ви комуністичного суспільства, 
бо <діалектика розвитку тут така, 
що в міру вдосконалення зрілого 
соціалістичного суспільства і від¬ 
бувається його поступове перерос¬ 
тання в комуністичне. Відокре¬ 
мити ці два процеси, провести між 
ними розмежувальну рису немож¬ 
ливо» (Брежнєв Л. І. Історичний 

біж на шляху до комунізму. 
, 1977, с. 10). Яскравим відобра¬ 

женням Е. п. КПРС на сучас. ета¬ 
пі є десятий п'ятирічний план 
розвитку нар. г-ва СРСР. В умо¬ 
вах розвинутого соціалізму з особ¬ 
ливою силою проявляються такі 
риси Е. п. загальнонар. соціаліс¬ 
тичної д-ви, як всебічна її наук, 
обгрунтованість і реалістичність, 
відповідність вимогам об’єктив¬ 
них економічних законів, реаль¬ 
ним можливостям і потребам сус¬ 
пільства; глибокий і послідовний 
демократизм Е. п. при єдності 
її осн. положень для всієї країни; 
визначальна роль Е. п. у заг. 
системі політ, відносин, посилення 
її впливу і взаємодії з соціальною 
політикою: спадкоємність і послі¬ 

довність Е. п. у здійсненні гол. 
завдань стратегічного курсу КПРС; 
інтернаціональний характер Е. п. 
Рад. д-ви, посилення її впливу 
на розвиток міжнар. зв’язків і 
співробітництва, зміцнення могут¬ 
ності світової системи соціалізму, 
екон. піднесення країн, що визво¬ 
лилися від колоніальної залежнос¬ 
ті. Досвід Рад. Союзу у визначен¬ 
ні осн. завдань і напрямів Е. п., 
методів її проведення на різних 
етапах соціалістичного будівницт¬ 
ва широко використовують брат¬ 
ні соціалістичні д-ви, беручи до 
уваги особливості й специфіку кож¬ 
ної країни. 
Літ.: Маркс К. Критика Готської про¬ 
грами. К., 1964; Енгельс Ф. Анти-Дю- 
рінг. К., 1953; Ленін В. І. Повне зіб¬ 
рання творів: т. 33. Держава і револю¬ 
ція; т. 34. Загрожуюча катастрофа і 
як з нею боротися; т. 36. Чергові зав¬ 
дання Радянської влади.— Про «ліве» 
хлоп’яцтво і про дрібнобуржуазність; 
т. 39. Економіка і політика в епоху 
диктатури пролетаріату; т. 42. Ще раз 
про профспілки... — Про єдиний гос¬ 
подарський план; т. 43. Про продово¬ 
льчий податок; т. 44. До четвертих 
роковин Жовтневої революції.— Про 
значення золота тепер і після повної 
перемоги соціалізму; т. 45. Про ко¬ 
операцію. — Краще менше, та краще: 
Матеріали XXV з’їзду КПРС. К., 
1977; Конституція (Основний Закон) 
Союзу Радянських Соціалістичних 
Республік. К., 1977; Конституція 
(Основний закон) Української Радян¬ 
ської Соціалістичної Республіки. К., 
1978; Брежнєв Л. І. Ленінським кур¬ 
сом, т. 1—6. К., 1971—78; Зкономи- 
ческая политика партии на современ- 
ном зтапе. К., 1978 

„ В. О. Хилько. 
ЕКОНОМІЧНА РОБОТА НА 
ПІДПРИЄМСТВІ — складова час¬ 
тина господарювання, що охоп¬ 
лює такі функції управління, як 
внутрізаводське планування. опе¬ 
ративне управління (зокрема облік 
і контроль), фінансову діяльність 
та економічний аналіз. У цілому 
Е. р. на п. підпорядкована ефек¬ 
тивному розв’язанню планових 
завдань підприємства в обумовле¬ 
ні планом і госп. договорами стро¬ 
ки при мінім, затратах праці та 
матеріальних засобів. Центр, лан¬ 
кою Е. р. на п. є планування 
(див. Планування народного гос- 
подаоства). Воно включає тех.- 
економічне (перспективне й поточ¬ 
не) та оперативно-виробниче пла¬ 
нування. Перспективні плани до¬ 
водяться підприємствам (з 1972) 
на п’ятирічку з розбивкою по ро¬ 
ках. Поряд із завданнями вище¬ 
стоящих органів управління та 
госп. договорами вони є основою 
для розробки проектів щорічних, 
поточних планів — техпромфін- 
планів підприємств. Техпромфін- 
план — гол. плановий документ, 
на основі якого здійснюється ви- 
робничо-госп. діяльність підпри¬ 
ємства протягом року. Саме через 
річні плани підприємств реалі¬ 
зується творча ініціатива трудо¬ 
вих колективів, що проявляється 
в зустпічних планах. Оперативно- 
виробниче планування, що має 
своїм завданням планування орга¬ 
нізації запуску й випуску продук¬ 
ції, тісно пов’язане з поточним 
тех.-екон. плануванням. Особли¬ 
во важливе значення має раціо¬ 
нальний вибір оптимальної систе¬ 
ми оперативно-виробничого плану¬ 
вання (подетального, групового. 
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машинно-комплектного, безперерв¬ 
ного, сіткового тощо) щодо умов 
вироби. Саме вибір оптимальної 
сйстеми — важлива дільниця Е. р. 
на п. 
Складовою частиною Е. р. на п. 
є організація ефективного функ¬ 
ціонування обліку та контролю 
матеріальних і трудових ресурсів 
на основі розвинутої системи нор¬ 
мативного г-ва (див. Техніко-еко- 
номічні норми). Розробка прогре¬ 
сивних, технічно обгрунтованих 
норм і нормативів, забезпечення 
системи функціонування їх — гол. 
умова мінімізації витрат на ви¬ 
роби., запровадження внутрігосп. 
розрахунку, здійснення режиму 
економії, розвитку творчої іні¬ 
ціативи колективу. Значна частина 
госп. діяльності підприємства ві¬ 
дображається в його фінансах. 
Фін. робота спрямована на пла¬ 
номірне надходження та витрачан¬ 
ня коштів, раціональне викорис¬ 
тання кредитів банку бюджетних 
та оборотних коштів. Екон. аналіз 
госп. діяльності (оперативний та 
підсумковий) як елемент Е. р. 
на п.— основа наук, обгрунтова¬ 
ності перспективних і поточних 
планів, госп. рішень, їхньої своє¬ 
часності та ефективності. Узагаль¬ 
нюючою ланкою Е. р. на п. є ана¬ 
ліз господарської діяльності со- 
ціалістичних підприємств і ви¬ 
робничих об'єднань. Він передує 
розробці планів, супроводить ви¬ 
конання їх, забезпечує доцільне й 
своєчасне коригування, дає під¬ 
стави для висновків і узагальнень 
про ефективність господарювання 
в цілому і окремих виробничих під¬ 
розділів і служб підприємства. Е. р. 
на п. займаються практично всі 
його підрозділи і служби заводо¬ 
управління, але насамперед його 
екон. відділи: планово-екон., фін., 
праці й заробітної плати, бухгалте¬ 
рія, бюро екон. аналізу та ін. 
Останні здебільшого підпорядко¬ 
вані безпосередньо гол. економісто¬ 
ві підприємства, інші працюють з 
ним у тісному контакті, особливо 
в додержанні єдності методики 
розрахунків, порядку розробки 
проектів планів, звітності тощо. 
Дедалі зростаючу роль у поліп¬ 
шенні Е. р. на п. відіграють гро¬ 
мад. орг-ції, зокрема громад, бю¬ 
ро екон. аналізу, нормування, 
ефективності, екон. і техніко-екон. 
ради та ін. Систематичне поліпшен¬ 
ня та вдосконалення Е. р. на п. 
є одним з дійових важелів підви¬ 
щення економічної ефективності 
соціалістичного виробництва. 

В. І. Сенченко. 

ЕКОНОМГЧНА СТАТЙСТИКА 
— галузь статистики, що вив¬ 
чає кількісну сторону економічних 
процесів і явищ суспільного від¬ 
творення в нерозривному зв’язку 
з їхнім якісним змістом; дослі¬ 
джує кількісні прояви закономір¬ 
ностей суспільного розвитку в 
конкретних умовах місця й часу. 
Для вивчення нар. г-ва в цілому 
Е. с. як частина статистичної 
науки розробляє систему зведених 
(синтетичних) нар.-госп. показ¬ 
ників. За допомогою цих показни¬ 
ків Е. с. дає всебічну кількісну 
характеристику продуктивних сил 
і виробничих відносин суспільства, 
а також процесів сусп. відтворен¬ 

ня. Е. с. досліджує чисельність, 
склад, розміщення і рух населен¬ 
ня, наявність природних ресурсів 
і використання їх, висвітлює ви¬ 
роби. сусп. продукту за галузями 
народного господарства, дослі¬ 
джує витрати виробництва і обігу, 
проводить облік наявності і вико¬ 
ристання матеріальних, фінанс. і 
трудових ресурсів у нар. г-ві. Е. с. 
вивчає узагальнюючі показники 
діяльності всього нар. г-ва — на¬ 
ціональний доход, матеріальний 
добробут населення та багато ін. 
екон. явищ і процесів. Матеріали 
Е. с. відображаються в звітному 
балансі народного господарства 
СРСР. Е. с. розглядає й деякі пи¬ 
тання економіки капіталістичних 
країн, сучас. організації міжнар. 
статистики та порівнює статистичні 
показники розвитку вироби, й 
зростання нар. споживання в різ¬ 
них країнах світу. Теор. основою 
Е. с. як науки є марксистсько-ле¬ 
нінська політ, економія та заг. тео¬ 
рія статистики. Організаційно й 
методологічно Е. с. пов’язана з 
галузевими статистиками і грун¬ 
тується на тих самих принципах, 
використовує ті самі категорії, 
поняття й методи дослідження, 
які в цілому розглядає заг. теорія 
статистики. Виходячи з особли¬ 
востей досліджуваних явищ, Е. с. 
застосовує статистичні методи: ма¬ 
сові спостереження, вибіркові спо¬ 
стереження, групування статис¬ 
тичні, індексний метод, коре¬ 
ляційний аналіз, балансовий і 
графічні методи, метод міжнар. 
зіставлень. У ряді випадків вико¬ 
ристовують методи математич¬ 
ної статистики (лінійну алгебру, 
матричне обчислення). 
Дані Е. с. широко використовують 
для розробки нар.-госп. планів, 
перевірки виконання їх та аналізу. 
Роботи з Е. с. в СРСР проводять 
Центральне статистичне управ¬ 
ління СРСР (ЦСУ СРСР), на 
Україні — Центральне статис¬ 
тичне управління УРСР (ЦСУ 
УРСР) за єдиною методологією 
та принципами, за єдиним планом. 
Літ.: Рябушкин Т. В. Теория и методи 
зкономической статистики. М., 1977; 
Зкономическая статистика. М., 1978. 

М. І. Нелюбій. 

ЕКОНОМГЧНА СТРАТЕГІЯ 
КПРС — постановка завдань, ви¬ 
значення фундаментальних, дов¬ 
гочасних цілей економічної полі¬ 
тики партії, засобів і шляхів до¬ 
сягнення їх. Наук, основою Е. с. 
КПРС є марксистсько-ленінська 
теорія, всебічне врахування вимог 
економічних законів, насамперед 
основного економічного закону со¬ 
ціалізму, чітке визначення об’єк¬ 
тивних потреб і реальних можли¬ 
востей соціалістичного суспільства. 
Осн. напрями і положення екон. 
стратегії партія розробляє і визна¬ 
чає на з’їздах КПРС і пленумах 
ЦК КПРС. Економічна стратегія 
КПРС виражає корінні інтереси 
робітн. класу і всіх трудящих 
СРСР. Рад. д-ва втілює її в пла¬ 
нах екон. і соціального розвитку, 
беручи до уваги конкретні умови 
того чи ін. періоду в історії країни. 
Так, у роки громадян, війни та 
іноз. інтервенції проводилась по¬ 
літика <воєнного комунізму>, З 
переходом на рейки мирного будівг 

ництва партія взяла курс на нову 
економічну політику. В резуль¬ 
таті здійснення соціалістичної 
індустріалізаці ї, колективізаці ї 
сільського господарства та куль¬ 
турної революції було подолано 
багатовікову відсталість країни і 
створено могутню екон. базу. Це 
забезпечило перемогу соціалізму в 
СРСР. З початком Великої Віт- 
чизн. війни Е. с. КПРС була 
спрямована на перебудову нар. 
г-ва на воєнний лад і підпорядку¬ 
вання його справі перемоги над 
фашист, загарбниками. Після вій¬ 
ни партія мобілізувала зусилля 
рад. народу на відбудову нар. г-ва. 
В історично короткі строки було 
значно перевищено довоєнний рі¬ 
вень пром-сті і с. г. Високими тем¬ 
пами розвивалася важка пром-сть, 
що стало основою дальшого зміц¬ 
нення екон. і оборонної могутності 
Рад. країни, прискореного розвит¬ 
ку всієї соціалістичної економіки. 
Поряд з цим Рад. д-ва змогла 
виділяти все більше коштів на 
розвиток вироби, предметів спо¬ 
живання, с. г., житл. будівництва. 
Осн. напрями Е. с. КПРС в умо¬ 
вах розвинутого соціалістично¬ 
го суспільства, визначені XXIV 
і XXV з’їздами партії: динамічний 
і пропорційний розвиток сусп. 
вироби., підвищення його ефек¬ 
тивності, прискорення науково- 
технічного прогресу, зростання 
продуктивності праці, всемірне 
поліпшення якості роботи в усіх 
ланках нар. г-ва, комплекс захо- 

’ дів щодо дальшого поліпшення пла¬ 
нування і управління економікою, 
вдосконалення механізму соціаліс¬ 
тичного господарювання й стиму¬ 
лювання вироби, (див. також Де¬ 
сятий п'ятирічний план). XXV 
з’їзд КПРС підкреслив, що стриж¬ 
нем Е. с. КПРС є дальше нарощу¬ 
вання екон. могутності країни, 
розширення й докорінне оновлен¬ 
ня виробничих фондів, забезпечен¬ 
ня сталого збалансованого зростан¬ 
ня важкої пром-сті — фундаменту 
економіки (див. Матеріали XXV 
з’їзду КПРС. К., 1977, с. 46—47). 
Стратегічні завдання партії поля¬ 
гають у всебічному розвиткові па- 
ливно-енерг. комплексу країни, 
металургії, машинобудування, за¬ 
безпеченні населення країни про¬ 
довольством і промисловості — 
с.-г. сировиною. На це спрямована, 
зокрема, аграрна політика КПРС, 
яка знайшла свій дальший розви¬ 
ток у рішеннях Липневого пленуму 
ЦК КПРС 1978. В його докумен¬ 
тах визначено обгрунтовану про¬ 
граму дальшого розвитку с. г. на 
сучас. етапі (див., зокрема, Агро¬ 
промисловий комплекс), шляхи 
вдосконалення планування і со¬ 
ціального розвитку села. 
Заходи партії в галузі пром-сті 
та с. г. служать досягненню найви¬ 
щої мети Е. с. КПРС — неухиль¬ 
ному піднесенню матеріального і 
культур, рівня життя рад. народу. 
Це стосується насамперед дальшо¬ 
го підвищення добробуту рад. 
людей, поліпшення умов їхньої 
праці і побуту, значного прогресу 
охорони здоров’я, освіти, куль¬ 
тури, всього, що сприяє форму¬ 
ванню нової людини, всебічному 
розвиткові особи, вдосконаленню 
соціалістичного способу життя (там 
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Середньорічні темпи 
приросту основних 
показників розвитку 
економіки СРСР і 
США за 1951—77 
(в процентах) 

С
Р
С
Р
 

С
Ш
А
 

Національний 
доход 7.9 3.5 

Продукція 
промисловості 9*3 4.2 

Продукція 
сільського го¬ 
сподарства 3.5 1.8 

Капітальні 
вкладення 8.8 2.9 

Продуктив¬ 
ність суспіль¬ 
ної праці 6,7 2.0 

же, с. 44—45). XXV з’їзд КПРС 
визначив стратегічну лінію пар¬ 
тії на довгочасній основі (до 1990) 
на розробку великих комплексних 
програм, розрахованих на два-три 
шятиріччя, в найважливіших галу¬ 
зях нар. господарства. 
Літ.: Матеріали XXV з’їзду КПРС. 
К., 1977; XXV сьезд КПСС: основнне 
направлення зкономического развития. 
К., 1977; Дорогунцов С. І. Економічна 
стратегія КПРС на сучасному етапі. 
К., 1977. Див. також літ. до ст. Еко* 
помічна політика. В.К. Врублевський. 

ЕКОНОМІЧНЕ ЗМАГАННЯ 
ДВОХ СВІТОВЙХ СИСТЕМ — 
об’єктивний процес протиборства 
між соціалістичною і капіталістич¬ 
ною системами господарства в 
головній сфері людської діяльнос¬ 
ті — матеріальному виробництві; 
форма класової боротьби між со¬ 
ціалізмом і капіталізмом на світо¬ 
вій арені в умовах мирного спів¬ 
існування. В ході екон. протибор¬ 
ства з капіталізмом соціалізм до¬ 
водить свою велику життєву силу. 
Він забезпечує постійне зростання 
вироби, і на цій основі створює все 
ширші умови для піднесення доб¬ 
робуту і всебічного розвитку всіх 
членів соціалістичного суспільства. 
Е. з. д. с. с. розгорнулося після 
перемоги Великої Жовтн. соціа- 
лістич. революції. На цьому етапі 
соціалістична система була пред¬ 
ставлена однією Рад. країною, яка 
до того ж дістала в спадщину від 
царської Росії вкрай відстале г-во. 
Але за короткий строк — за роки 
довоєнних п’ятирічок СРСР став 
могутньою індустріально-колг. 
д-вою. Після 2-ї світової війни з 
перемогою соціалістичних револю¬ 
цій у ряді ін. країн екон. змагання 
вступило в новий етап — етап зма¬ 
гання двох протилежних світових 
сусп. систем. Відбулася глибока 
зміна співвідношення сил у світі 
на користь соціалізму, який став 
вирішальним фактором розвитку 
людства. Соціалістичні країни — 
члени Ради Економічної Взаємодо¬ 
помоги (РЕВ) за рівнем пром. 
виробництва на душу населення 
вже 1962 випередили осн. капі¬ 
талістичні країни Європи. Зростає 
питома вага соціалістичних країн 
у світовому виробництві. Зокрема, 
країни РЕВ, на які припадає 18,7% 
території планети і 10,4% населен¬ 
ня, виробили (1977) майже 1/3 сві¬ 
тової пром. продукції. За 1971— 
75 нац. доход країн РЕВ зріс біль¬ 
ше ніж на 36%, а продукція 
пром-сті — на 46%,£тоді як для д-в 
Європейського економічного то¬ 
вариства відповідні показники не 
перевищують 12—13% і 21%. Со¬ 
ціалістична' співдружність стала 
найдинамічнішою екон. силою в 
світі. Екон. змагання соціалізму з 
капіталізмом відбувається в різ¬ 
них формах. У числі найважливі¬ 
ших з них — темпи розвитку еко¬ 
номіки. Середньорічні темпи при¬ 
росту пром. продукції 1951—77 
у соціалістичних країнах станови¬ 
ли 9,7%, у розвинутих капіталіс¬ 
тичних країнах — 4,9, а за 1971— 
77 — відповідно 7,7% і 3,5%. 
Найбільш наочно переваги соціа¬ 
лістичної системи демонструють 
успіхи СРСР в екон. змаганні з 
розвинутими капіталістичними 
країнами, передусім — з США 
(табл.). 

За виробництвом таких важливих 
видів продукції, як вугілля, ча¬ 
вун, сталь, залізна руда, мінераль¬ 
ні добрива, тепловози та електро¬ 
вози магістральні, трактори, зер¬ 
нозбиральні комбайни, деревина, 
пиломатеріали, цемент, вовняні 
тканини, взуття шкіряне, цукор- 
пісок, масло тваринне та ін. 
СРСР вийшов на 1-е місце в світі. 
Послідовно розв’язується завдан¬ 
ня перевершити найрозвинутіші 
капіталістичні країни за вироби, 
продукції на душу населення. У 
братній сім’ї народів СРСР знач¬ 
ний внесок у нарощування екон. 
потенціалу країни, зміцнення по¬ 
зицій соціалізму в екон. змаганні 
з капіталізмом робить Українсь¬ 
ка РСР. У 1977 порівняно з доре- 
волюц. періодом валова продукція 
пром-сті республіки збільшилася 
в 95 раз, а с. г.— у 3,6 раза. За 
цей час вироби, електроенергії 
зросло в 397 раз, вугілля — у 9,5, 
сталі — у 22, взуття шкіряного — 
у 22, цукру-піску — в 6,1 раза. 
У капіталістичних країнах зростан¬ 
ня вироби, не означає підвищен¬ 
ня нар. добробуту. Це перш за 
все зростаючі прибутки монополій 
і прогресуюча мілітаризація ка¬ 
піталістичної економіки. 
Поглиблюється загальна криза ка¬ 
піталізму, дедалі загострюється 
його політична та економічна не¬ 
стійкість, зростають безробіття та 
інфляція, підвищується дорожнеча 
життя, постійно урізуються витрати 
на соціальні потреби — охорону 
здоров’я, освіту тощо. Систематич¬ 
не підвищення життєвого рівня 
трудящих мас є невід’ємною зако¬ 
номірністю соціалізму (див. Еко¬ 
номічна стратегія КПРС, Соці¬ 
альна програма КПРС). В умовах 
зрілого соціалізму ще ширше і 
повніше розкриваються можливос¬ 
ті і переваги нового сусп. ладу. 
Серед фундаментальних, довго¬ 
часних цілей, що їх висувають 
КПРС і Рад. д-ва, найвищою «бу¬ 
ло і лишається неухильне підне¬ 
сення матеріального і культурного 
рівня життя народу» (Матеріали 
XXV з’їзду КПРС. К., 1976, с. 44). 
В сучас. умовах головним, вирі¬ 
шальним джерелом екон. зростан¬ 
ня Рад. країни та ін. країн соціа¬ 
лістичної співдружності стало 
підвищення ефективності сусп. ви¬ 
роби., поліпшення якості всієї 
роботи, найповніше використання 
всіх можливостей, що їх відкриває 
розвинуте соціалістичне сус¬ 
пільство. Дальше підвищення еко¬ 
номічної ефективності соціаліс¬ 
тичного виробництва має вирі¬ 
шальне значення для досягнення 
остаточної перемоги соціалізму 
в такій ключовій сфері екон. зма¬ 
гання двох систем, як продуктив¬ 
ність сусп. праці (див. Продук¬ 
тивність праці). В числі гол. 
факторів у цій галузі — приско¬ 
рення науково-технічного прогре¬ 
су, який є одним' з найважливіших 
плацдармів змагання двох систем. 
СРСР та ін. соціалістичні країни 
займають ряд провідних позицій 
у впровадженні у вироби, нових 
технологічних процесів, розвит¬ 
ку ядерної енергетики і техніки, 
здійсненні широкої програми кос¬ 
мічних досліджень, охорони нав¬ 
колишнього середовища, освоєння 

Світового океану, боротьбі з поши¬ 
реними хворобами. Важливим фак¬ 
тором дальшого нарощування екон. 
потенціалу соціалістичної спів¬ 
дружності, неухильного зміцнен¬ 
ня її позицій в екон. змаганні з 
капіталізмом є міжнародний со¬ 
ціалістичний поділ праці, все¬ 
бічний розвиток економічного спів¬ 
робітництва соціалістичних кра¬ 
їн на основі принципів соціаліс¬ 
тичного інтернаціоналізму (див. 
Соціалістична економічна інте¬ 
грація). Зміцнення позицій соціа¬ 
лізму в екон. змаганні з капіта¬ 
лізмом має винятково важливе 
значення для розвитку світового 
революц. процесу і боротьби за 
мир на земній кулі. Соціалістичний 
лад своєю госп. політикою і екон. 
досягненнями має величезний 
вплив на трудящих капіталістич¬ 
них країн, переконує їх, що соціа¬ 
лізм — єдино можливий і переві¬ 
рений істор. практикою шлях до 
визволення людини праці від ек¬ 
сплуатації, до її справжньої сво¬ 
боди і всебічного духовного роз¬ 
витку. 
Літ.: Ленін В. І. Повне зібрання тво¬ 
рів: т. 34. Загрожуюча катастрофа і 
як з нею боротися; т. 39. Великий по¬ 
чин; т. 41. Дитяча хвороба «лівизни» в 
комунізмі; Програма Комуністичної 
партії Радянського Союзу. К., 1977; 
Матеріали XXIV з’їзду КПРС. К., 
1972; Матеріали XXV з’їзду КПРС. 
К., 1977; Про 60-у річницю Великої 
Жовтневої соціалістичної революції. 
Постанова ЦК КПРС від 31 січня 1977 
р. К., 1977; Брежнєв Л. І. Великий 
Жовтень і прогрес людства. К., 1977; 
Брежнєв Л. И. О внешней политике 
КПСС и Советского государства. М., 
1978; Щербицкий В. В. Избранньїе 
речи и статьи. М., 1978; Кудров В. М. 
Зкономическое соревнование двух ми¬ 
рових систем и десятая пятилетка. 
М., 1976. В. І. Загородиш. 

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ- 
збільшення суспільного виробниц- 
тва, що виражається в піднесенні 
рівня і темпів розвитку народного 
господарства, нарощуванні екон. 
потенціалу країни, національного 
багатства; проявляється насампе¬ 
ред у зростанні й поліпшенні 
структури основних фондів. Уза¬ 
гальнюючими показниками Е.з. 
є темпи приросту національного 
доходу та його обсяг на душу на¬ 
селення, а також величина нац. 
багатства. Соціально-екон. при¬ 
рода Е. з., джерела й фактори 
його зумовлюються характером 
панівних виробничих відносин, 
рівнем розвитку продуктивних 
сил, структурою нар. г-ва. Суть 
Е. з. визначена марксистсько- 
ленінською теорією сусп. відтво¬ 
рення. За капіталізму воно здій¬ 
снюється стихійно, підпорядковане 
одержанню додаткової вартості 
шляхом експлуатації трудящих, 
розвивається циклічно, через еко¬ 
номічні кризи і спади. Сучас. ка¬ 
піталізм не може забезпечити ви¬ 
сокі й сталі темпи Е. з. Намагаю¬ 
чись ослабити суперечності капі¬ 
талістичної економіки і стабілізу¬ 
вати Е. з., сучас. імперіалістичні 
д-ви використовують методи ка¬ 
піталістичного регулювання. Од¬ 
нак приватна капіталістична влас¬ 
ність на засоби вироби, об’єктивно 
стає перепоною на цьому шляху. 
За соціалізму, що базується на 
сусп. власності на засоби вироби. 
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і плановому веденні нар. г-ва, від¬ 
криваються необмежені можливос¬ 
ті для розвитку продуктивних сил, 
створюються всі умови для досяг¬ 
нення високих і сталих темпів Е. з. 
на основі інтенсивних факторів 
розвитку і неухильного підвищен¬ 
ня продуктивності праці, зро¬ 
стання розмірів та підвищення 
ефективності капітальних вкла¬ 
день. В СРСР, напр., за 1967—77 
обсяг пром. продукції подвоївся, 
тоді як Великобританії для тако¬ 
го подвоєння необхідно було 28 
років, для США, ФРН і Фран¬ 
ції — 16. Індустрія країн соціа¬ 
лістичної співдружності лише за 
1971—75 зростала в 4 рази швидше, 
ніж пром-сть розвинутих капіта¬ 
лістичних країн. Переваги плано¬ 
вої соціалістичної економіки наоч¬ 
но демонструють високі темпи 
зростання середньорічного при¬ 
росту нац. доходу і пром. продук¬ 
ції, які за 1950—77 у країнах со¬ 
ціалізму становили відповідно 
7,5% і 9,7%, у той час як у розви¬ 
нутих капіталістичних країнах — 
4,2% та 4,9%. Це свідчить про те, 
що соціалістичне сусп. вироби., 
яке підпорядковане меті найпов¬ 
нішого задоволення зростаючих 
потреб трудящих, створенню умов 
для формування всебічно розви¬ 
неної людини, реально забезпе¬ 
чує динамічний розвиток нар. г-ва, 
високі й сталі темпи екон. зро¬ 
стання. Д. П. Богиня. 

економГчне районувАн- 
НЯ — науково обгрунтований по¬ 
діл країни на економічні райони, 
що історично склалися або фор¬ 
муються в процесі розвитку про¬ 
дуктивних сил на основі суспіль¬ 
ного територіального (географічно¬ 
го) поділу праці. 
Поділ країни на екон. райони, які 
характеризуються госп. своєрід¬ 
ністю і сталістю внутрірайонних 
зв’язків, дає змогу за соціалізму 
диференційовано керувати про¬ 
цесами тер. організації г-ва. Е. р. 
буває загальне (інтегральне, або 
комплексне) і галузеве (спеціаль¬ 
не). Взагальному Е. р. ра¬ 
йон охоплює всю сукупність нар.- 
госп. життя даної місцевості, яка 
є основою формування в межах 
району різних за рангом і масшта¬ 
бом територіально-виробничих 
комплексів. Галузеве району¬ 
вання проводять у межах окремих 
галузей нар. г-ва (пром., с.-г., лі¬ 
согосподарське та ін.) або в межах 
більш вузьких галузей г-ва. За 
капіталізму утворення і розвиток 
екон. районів відбувається стихій¬ 
но, в результаті нерівномірного 
розвитку продуктивних сил, кон¬ 
курентної боротьби, засилля моно¬ 
полій, що призводить до зростання 
одних і деградації інших районів. 
У соціалістичному суспільстві Е. р. 
стало об’єктивною основою та ор¬ 
ганічною частиною планування на¬ 
родного господарства в тер. роз¬ 
різі. Воно, враховуючи істор., 
природно-екон. та ін. умови й пер¬ 
спективи розвитку г-ва, сприяє 
ефективному розміщенню продук¬ 
тивних сил, правильній спеціалі¬ 
зації та комплексному розвиткові 
економічних районів країни. Пер¬ 
ший держ. поділ на великі райони 
(8 районів) у Рад. країні проведено 
в плані ГОЕЛРО (1920). Осн. 

наук, принципи рад. Е. р. розви¬ 
нулися далі в працях 20-х рр. ко¬ 
місій по районуванню при Держ- 
плані. Осн. наук, принципи, роз¬ 
роблені в цих працях,— економіч¬ 
ний, національний та адміністра¬ 
тивний — є гол. і для сучас. тео¬ 
рії і практики рад. Е. р. В СРСР 
у заг. Е. р. використовують три¬ 
членну таксономію районів: ве¬ 
ликі екон. райони і зони (макро¬ 
райони); нац. і адм. екон. райони 
(мезорайони); низові екон. райони 
(мікрорайони). У 1963 в СРСР 
було затверджено сітку Е. р. 
(уточнено 1966). Вона включає 
18 великих екон. районів: Цент¬ 
ральний, Північно-Західний, Вол¬ 
го-Вятський, Центрально-Чорно¬ 
земний, Північно-Кавказький, По¬ 
волзький, Уральський, Захід¬ 
но-Сибірський, Східно-Сибірсь¬ 
кий, Далекосхідний, Південно-За¬ 
хідний економічний район СРСР, 
Донецько-Придніпровський еконо¬ 
мічний район СРСР, Південний 
економічний район СРСР, Біло¬ 
руський, Прибалтійський, Закав¬ 
казький, Середньоазіатський, Ка¬ 
захстанський, а також Молдавську 
РСР. В умовах розвинутого соціа¬ 
лізму і науково-технічного прогре¬ 
су Е. р. сприяло формуванню те¬ 
риторіально-виробничих комплек¬ 
сів у всіх республіках. 
У рішеннях XXIV і XXV з’їздів 
КПРС накреслено програму ство¬ 
рення нових і вдосконалення 
існуючих тер.-виробничих комп¬ 
лексів, що підвищує ефективність 
сусп. вироби, і добробут народу, 
зміцнює співдружність соціаліс¬ 
тичних країн. 
Літ.: Ленін В. І. Розвиток капіталіз¬ 
му в Росії. Повне зібрання творів, 
т. 3; Матеріали XXV з’їзду КПРС. К., 
1977; Алампиев П. М. Зкономическое 
районирование СССР, т. 1—2. М., 
1959—63; Колосовский Н. Н. Теория 
зкономического районирования. М., 
1969; Зкономическая география 
СССР. М., 1976; Паламарчук М. М. 
Зкономическая география Украинс- 
кой ССР. К., 1977; Некрасов Н. Н. 
Региональная зкономика. М., 1978. 

Л. М. Корецький. 

економГчне співробїт- 
ництво соціалістичних 
країн — особливий напрям між- 
нар. відносин соціалістичних дер¬ 
жав, що являє собою систему 
планомірно регульованих взаєм¬ 
них зв’язків у господарській 
сфері. Грунтується на принципах 
соціалістичного інтернаціоналізму, 
братерського співробітництва та 
взаємодопомоги. В ньому вияви¬ 
лися принципи рівноправності 
партнерів, взаємної вигоди, пова¬ 
жання суверенітету, невтручання 
у внутр. справи. Е. с. с. к.— но¬ 
вий тип відносин між д-вами, що 
базується на створеній у кожній 
країні однотипній екон. основі — 
сусп. власності на засоби вироби., 
на однотипному держ. ладі — вла¬ 
ді народу на чолі з робітничим 
класом і його комуністичними пар¬ 
тіями, на єдиній ідеології — марк- 
сизмі-ленінізмі. Початок такому 
співробітництву поклало виникнен¬ 
ня світової системи соціалізму. 
До осн. форм Е. с. с. к. належать 
координація нар.-госп. планів, 
міждерж. спеціалізація та кооперу¬ 
вання вироби., наук.-тех. співро¬ 
бітництво, зовнішня торгівля, між- 

нар. валютні та кредитні відносини, 
спільне будівництво підприємств 
та споруд, співробітництво в ме¬ 
жах міжнар. екон. організацій. 
Розвиток і вдосконалення Е. с. с. 
к. відбуваються внаслідок поглиб¬ 
лення процесу інтернаціоналіза¬ 
ції виробництва в світовій соціа¬ 
лістичній системі г-ва. Безпосеред¬ 
ній вплив на нього має міжнарод¬ 
ний соціалістичний поділ праці, 
який зумовлює спеціалізацію нар.- 
госп. комплексів соціалістичних 
країн, чим посилює їхні взаємні 
відносини в екон. галузі. Відміт¬ 
ною рисою Е. с. с. к. порівняно з 
екон. зв’язками капіталістичних 
д-в, яким властива гонитва за при¬ 
бутком, безплановість, жорстока 
конкурентна боротьба між їх угру¬ 
пованнями, монополіями, є на¬ 
самперед плановий характер між¬ 
нар. екон. відносин. Соціалістич¬ 
ні країни використовують про¬ 
гнозування, координацію довго¬ 
строкових та п’ятирічних планів 
розвитку економіки та взаєм¬ 
ного співробітництва, спільне 
планування в деяких галузях 
пром-сті та транспорту (зокре¬ 
ма, вироби, верстатів з число¬ 
вим програмним керуванням, 
ЕОМ, контейнерні перевезення 
вантажів); з середини 70-х рр. роз¬ 
діли про планування зовнішньо- 
екон. відносин включені до нац. 
п’ятирічних та річних планів. 
Для Е. с. с. к. характерні дина¬ 
мізм, високі темпи екон. зростан¬ 
ня без кризових коливань, які 
властиві економіці капіталістич¬ 
них д-в. Так, за 1970—77 зовніш- 
ньоторг. оборот країн соціалістич¬ 
ної співдружності збільшився у 
2,7 раза. Е. с. с. к. стало могутнім 
зовн. фактором вирівнювання рів¬ 
нів екон. розвитку соціалістичних 
країн, піднесення нац. економік 
та зміцнення світової системи со¬ 
ціалізму в цілому. В своєму роз¬ 
витку Е. с. с. к. пройшло ряд 
етапів. Перший з них — етап фор¬ 
мування охоплює 2-у пол. 40-х 
рр., коли Е. с. с. к. використовува¬ 
лося для прискорення відбудови 
зруйнованої війною економіки. 
Безпосередній перехід до розв’я¬ 
зання завдань будівництва соціа¬ 
лізму в цих країнах наприкінці 
40-х рр. поклав початок наступно¬ 
му етапові, завданням якого ста¬ 
ло об’єднання зусиль соціалістич¬ 
них країн для прискорення ін¬ 
дустріалізації та кооперування 
дрібнотоварного вироби. (крім 
СРСР, де співробітництво вико¬ 
ристовувалося для дальшого роз¬ 
витку матеріально-тех. бази соціа¬ 
лізму). Найважливішу роль у 
поглибленні та вдосконаленні Е. 
с. с. к. відіграє Рада Економічної 
Взаємодопомоги (РЕВ), створена у 
1949. Характерною рисою етапу 
розвитку Е. с. с. к., який охоп¬ 
лює період з середини 50-х рр. 
до кінця 60-х, є значне посилен¬ 
ня впливу планомірності на це спів¬ 
робітництво. Після рішень 23-ї 
спец, сесії (1969) та 25-ї сесії РЕВ 
(1971), яка прийняла Комплексну 
програму дальшого поглиблення та 
вдосконалення співробітництва й 
розвитку соціалістичної еконо¬ 
мічної інтеграції країн — членів 
РЕВ, почався новий етап Е. 
с. с. к. Його характерними риса- 
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ми є перебудова механізму спів¬ 
робітництва на інтеграційних осно¬ 
вах, інтенсифікація взаємного 
співробітництва та виникнення йо¬ 
го нових форм (спільне плану¬ 
вання, довгочасні цільові про¬ 
грами, міжнар. госп. орг-ції тощо). 
Е. с. с. к. найбільш інтенсивно від¬ 
бувається між країнами, що вхо¬ 
дять до складу РЕВ. На частку 
їх взаємної торгівлі припадає май¬ 
же 60% заг. обсягу товарообороту 
соціалістичних держав. Виходячи 
з рішень XXV з’їзду КПРС, у 
яких розвиток зовнішніх економіч¬ 
них зв'язків СРСР віднесено до 
вузлових госп. проблем на сучас. 
етапі, СРСР планує збільшувати 
зовнішню торгівлю з соціалістич¬ 
ними країнами (за десяту п’яти¬ 
річку — в 1,4 раза), значно роз¬ 
ширити ін. форми екон. співробіт¬ 
ництва. Е. с. с. к. дає змогу кож¬ 
ній з цих країн у процесі будівниц¬ 
тва соціалізму і комунізму широ¬ 
ко використовувати взаємодопо¬ 
могу з боку ін. д-в світової соціалі¬ 
стичної співдружності. 
Літ.: Матеріали XXV з’їзду КПРС. 
К., 1977; Комплексная программа 
дальнейшего углубления и совершенст- 
вования сотрудничества и развития 
социалистической зкономической инте- 
грации стран — членов СЗВ. М., 1972; 
Ладьігин Б. Н., Рьібаков О. К., 
Седов В. И. Социалистическое содру- 
жество на новом зтапе. М., 1976; Со- 
циалистическая зкономическая интег- 
рация. М., 1977; Социально-зкономи- 
ческое развитие стран социализма в 
1971—1975 гг. М., 1978; Будкін В. С., 
Лукашенко В. І. На основі переваг 
соціалістичної інтеграції. К., 1978. 

В. С. Будкін 

ЕКОНОМҐЧНЕ СТИМУЛЮВАН¬ 
НЯ СОЦІАЛІСТИЧНОГО ВИ¬ 
РО БНЙЦТВ А — система організа- 
ційно-екон. заходів, спрямованих 
на неухильний розвиток сусп. ви¬ 
робництва та підвищення його 
ефективності шляхом забезпечен¬ 
ня матеріальної заінтересованості 
трудових колективів і окремих 
працівників у кінцевих результа¬ 
тах виробничо-госп. діяльності; 
один з методів цілеспрямованого 
впливу на розвиток виробництва в 
системі управління соціалістичною 
економікою. Основою застосуван¬ 
ня Е. с. с. в. є сусп. власність 
на засоби вироби., єдине держ. 
централізоване планування нар. 
г-ва, демократичний централізм 
в управлінні економікою. Найваж¬ 
ливішими складовими Е. с. с. в. 
є держ. план екон. та соціального 
розвитку нар. г-ва, договори та 
зобов’язання щодо взаємних по¬ 
ставок продукції та надання по¬ 
слуг, господарський розрахунок, 
якісні, асортиментні та кількісні 
показники діяльності трудових ко¬ 
лективів, норми й нормативи, ціни 
й тарифи, прибуток, кредит, фор¬ 
ми й системи оплати колективної 
та індивідуальної праці, форми 
й методи заохочування творчої 
ініціативи трудящих, форми ма¬ 
теріальної та адм. відповідальнос¬ 
ті за негативні наслідки колектив¬ 
ної та індивідуальної виробничої 
діяльності. Е. с. с. в. полягає у 
створенні єдиної, внутрішньо уз¬ 
годженої системи екон. стимулів 
розвитку вироби., які б найбільше 
відповідали принципові взаємо- 
вигідності для суспільства, тру¬ 
дового колективу і кожного окре¬ 

мого працівника. Умовою ефектив¬ 
ного функціонування системи Е. 
с. с. в. є правильно відрегульова¬ 
ний механізм утворення фондів 
екон. стимулювання (див. Фонди 
стимулювання), прогресивні фор¬ 
ми і методи використання цих фон¬ 
дів для досягнення максимально 
можливої ефективності вироби, 
і зростання добробуту трудящих. 
Найважливішими з фондів екон. 
стимулювання соціалістичного ви¬ 
роби. є фонд заробітної плати, 
фонд матеріального заохочення, 
фонд соціально-культурних захо¬ 
дів і житлового будівництва, 
фонд розвитку виробництва, 
фонд раціоналізації та винахід¬ 
ництва, фонд освоєння нової тех¬ 
ніки, фонд широкого вжитку, фонд 
майстра. Джерелом утворення цих 
фондів є продуктивна праця робіт¬ 
ників і службовців. В разі потреби 
підприємство може використати 
держ. кошти у вигляді банків¬ 
ського кредиту. На організацію і 
вдосконалення Е. с. с. в. великий 
вплив мали рішення Вересневого 
пленуму ЦК КПРС 1965, а також 
ряду наступних пленумів, XXIII— 
XXV з’їздів КПРС. Це сприяло 
дальшому розвиткові творчої іні¬ 
ціативи трудящих, пошукам но¬ 
вих, ефективних форм екон. сти¬ 
мулювання виробництва. Найкра¬ 
ще себе зарекомендували досвід 
виробничого об’єднання «Азот» у 
м. Щокіні Тульської обл. по збіль¬ 
шенню обсягів вироби, за рахунок 
зростання продуктивності праці. 
Волзького автомобільного заводу 
в м. Тольятті в галузі широкого 
застосування погодинно-преміаль¬ 
ної оплати праці в потоковому ви¬ 
роби., бригадний підряд у будів¬ 
ництві. В нар. г-ві України цей 
досвід не лише поширився, а й 
далі удосконалився. 
Літ.: Ленін В. І. Чергові завдання 
Радянської влади. Повне зібрання 
творів, т. 36; Брежнєв Л. І. Питання 
управління економікою розвинутого 
соціалістичного суспільства. К., 1976; 
Косигін О. М. Про поліпшення управ¬ 
ління промисловістю, удосконалення 
планування та посилення економічно¬ 
го стимулювання промислового вироб¬ 
ництва. К., 1965; Коросташ А. И. 
Зкономическое стимулирование зф- 
фективности социалистического про- 
изводства. К., 1970; Механизм зконо- 
мического стимулирования при социа- 
лизме. М., 1973; Егиазарян Г. А. Ма- 
териальное стимулирование роста зф- 
фективности промьішленного произ- 
водства. М., 1976. В. М. Данюк. 

ЕКОНОМГч НЕ ТОВАРЙСТВО 
країн західної Африки, 
ЕКОВАС (англ. ЕСО\УА5; Есо- 
потіс Сотпитііу о? \Уе5і АГгісап 
Зіаіез) — регіональне економіч¬ 
не угруповання країн Зх. Афри¬ 
ки. Засн. 1975 на основі догово¬ 
ру, підписаного в Лагосі (Ніге¬ 
рія) 15 країнами Зх. Африки. 
Члени ЕКОВАС: Бенін, Верхня 
Вольта, Гамбія, Гана, Гвінея, Гві¬ 
нея-Бісау, Берег Слонової Кості, 
Ліберія, Малі, Маврітанія, Нігер, 
Нігерія, Сенегал, Сьєрра-Леоне, 
Того. Мета ЕКОВАС — сприяти 
співробітництву і розвиткові екон. 
діяльності країн-членів, поетапно 
здійснюючи заходи щодо лібералі¬ 
зації торгівлі і створення митного 
союзу, введення спільного митного 
тарифу в торгівлі з ін. країнами, 
вільного пересування населення і 

капіталу, узгодження політики в 
галузі с. г., пром-сті, валютних 
і фін. питань, створення фондів 
співробітництва. Найвищий орган 
ЕКОВАС — конференція у складі 
глав країн і урядів, що скликаєть¬ 
ся щороку. Виконавчий орган — 
Рада міністрів (по два представ¬ 
ники від кожної країни). Постій¬ 
ний адм. орган — Виконавчий сек¬ 
ретаріат. „ А. М. Тищенко. 

економГчнии АНАЛІЗ — 
комплексне вивчення ГОСП. ДІЯЛЬ¬ 

НОСТІ підприємства або ін. економ, 
об’єкта за певний період. Див., 
зокрема, Аналіз господарської 
діяльності соціалістичних під¬ 
приємств і виробничих об'єднань. 
економГчний бАзис сус- 
ПІЛЬСТВА — категорія історич¬ 
ного матеріалізму, економічний 
лад суспільства. Див. Базис і 
надбудова. 
економГчний лад сус- 
ПІЛЬСТВА — див. Базис і над¬ 
будова. 
економГчний матеріа- 
ЛГЗМ, економічний детермінізм — 
вульгарно-матеріалістична кон¬ 
цепція, прихильники якої розгля¬ 
дають економіку як суб’єкт істо¬ 
ричного процесу й намагаються 
схематично вивести всі явища су¬ 
спільного життя з продуктивних 
сил і виробничих відносин. Виник 
у кін. 19 ст. як вульгаризація 
марксизму. Прихильниками Е. м. 
були ревізіоністи (Е. Бернштейн 
та ін.), в Росії — «легальні марк¬ 
систи ► (див. <Легальний марк¬ 
сизм»У «економісти» (див. <Еконо- 
мізм>). Помилки в дусі Е. м. до¬ 
пускали А. Лабріола, П. Лафарг, 
Ф. Мерінг та деякі ін. популяри¬ 
затори марксизму, які однобічно 
наголошували на провідній ролі 
економіки в сусп. розвитку. Е. м. 
ігнорує діяльність людей як дійс¬ 
ного суб’єкта історії, зводить їх 
до безликої маси, що цілком за¬ 
лежить від екон. факторів (див. 
Фаталізм), недооцінює значення 
політики й ідеології в суспільно¬ 
му житті. 
економГчний нлукбво- 
дбслідний ІНСТИТУТ ДЕРЖ- 
ПЛАНУ УРСР. Створений 1962. 
Міститься в Києві. В ін-ті — 
23 осн. відділи: зведено-проблем- 
них — 5, проблемно-функціональ¬ 
них — 5 і галузевих — 13. Най¬ 
важливіша тематика: комплекс¬ 
не екон. прогнозування розвит¬ 
ку нар. г-ва УРСР; удоскона¬ 
лення планування й аналіз ефек¬ 
тивності капітальних вкладень і 
науково-технічного прогресу, вдо¬ 
сконалення методології плануван¬ 
ня й розробка пропозицій до по¬ 
точних (річних) і п’ятирічних 
планів розвитку нар. г-ва. В 1964 
при ін-ті організовано аспірантуру 
з відривом і без відриву від вироби. 
При ін-ті працює Наук, рада Держ- 
плану УРСР і Академії наук 
УРСР з проблеми «Народногос¬ 
подарське планування й ефектив¬ 
ність суспільного виробництвам 
Ін-т видає міжвідомчий наук, збір¬ 
ник « Організація і планування га¬ 
лузей народного господарства», 
збірники наук, праць. 

О С. Ємельянов. 

економГчний пбділ свГ- 
ТУ — одна з п’яти економічних 
ознак імперіалізму. Концентра- 
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цгя капіталу й концентрація 
виробництва на поч. 20 ст. набули 
величезних розмірів; вони перерос¬ 
ли рамки нац. ринків, що зумовило 
гостру боротьбу монополій різних 
країн за оволодіння зовн. ринка¬ 
ми, джерелами сировини, сферами 
застосування капіталу. Див. Ім¬ 
періалізм, Світове господарство. 
економГчний ПОТЕНЦІАЛ— 
див. Потенціал. 
ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙбН — те- 
риторі альна частина нар. господар¬ 
ства країни, яка має свою виробни¬ 
чу спеціалізацію і через суспільний 
поділ праці пов’язана з іншими 
частинами країни. За капіталізму 
формування і розвиток Е. р. від¬ 
бувається стихійно. В Рад. Союзі 
Е. р. розвиваються в єдиному на¬ 
родногосподарському комплексі 
СРСР. Відповідно до різних видів 
районування Е. р. бувають галу¬ 
зеві (спеціальні) й загальноеко¬ 
номічні (інтегральні або комплекс¬ 
ні). Галузеві Е. р. виділя¬ 
ють на основі однієї або системи 
ознак, властивих певній галузі 
нар. г-ва чи сфері діяльності лю¬ 
дей (пром. район, с.-г. район 
тощо), загальноеконо¬ 
мічні — на основі ознак, що 
всебічно характеризують дану тер. 
частину нар. г-ва, охоплюють г-во 
певної місцевості як єдине ціле 
(напр., Донецько-Придніпровсь¬ 
кий економічний район СРСР). 
В СРСР Е. р.— важлива одиниця 
й об’єкт прогнозування розвитку 
продуктивних сил та планування 
нар. г-ва в тер. розрізі. В основі 
планомірного розвитку Е. р. ле¬ 
жить спеціалізація їх на певних 
галузях г-ва і формування тери¬ 
торіально-виробничих комплек¬ 
сів різних масштабів. Див. також 
Економічне районування. 
ЕКОНОМІЧНІ ЗАКОНИ— об’єк- 
тивні закони розвитку суспіль¬ 
ства, що відображають суспільні 
виробничі відносини людей у про¬ 
цесі виробництва, розподілу, об¬ 
міну і споживання матеріальних 
благ на різних ступенях розвитку 
людства. Вони виражають най¬ 
більш істотні, стійкі причинні 
зв’язки між явищами екон. жит¬ 
тя суспільства. Е. з., як і закони 
природи, існують незалежно від 
волі й свідомості людей, мають 
істор. характер. Вони виникають 
і діють на основі певних екон. 
умов і зникають з ліквідацією їх. 
Люди можуть пізнавати і викори¬ 
стовувати Е. з. в інтересах суспіль¬ 
ства в процесі своєї виробничої 
діяльності. На різних ступенях 
сусп. розвитку Е. з. діють неодна¬ 
ково. Характер діяння їх зумовлю¬ 
ється соціально-екон. природою 
суспільства, способом виробницт¬ 
ва. В системі Е. з. єзагальні, 
характерні для всіх сусп.-екон. 
формацій, проте проявляють вони 
себе в кожній з них своєрідно, 
своєю основою мають заг. умови 
всякого вироби, (напр., відповід¬ 
ності виробничих відносин ха¬ 
рактерові й рівню продуктивних 
сил закон); специфічні, що 
діють лише в певній сусп.-екон. 
формації, виражають об’єктивні 
взаємозалежності в явищах і про¬ 
цесах екон. життя даної форма¬ 
ції або відповідного періоду її 
розвитку. Так. капіталістичному 
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суспільству притаманні закони, 
які виражають експлуатацію (до¬ 
даткової вартості закон, загаль¬ 
ний закон капіталістичного на¬ 
громадження тощо). В соціаліс¬ 
тичному суспільстві діють плано¬ 
мірного, пропорційного розвитку 
народного господарства закон та 
ін. закони, характерні кільком 
формаціям (вартості закон), і 
закони, що мають силу в одній 
фазі формації (розподілу по пра¬ 
ці закон, за соціалізму, закон роз¬ 
поділу по потребах, за комунізму). 
Кожний закон має свої форми й 
функції, виражає якусь одну сто¬ 
рону суті екон. відносин. Повною 
ж мірою суть екон. відносин дано¬ 
го сусп. ладу розкриває вся су¬ 
купність Е. з., тобто система 
Е. з. даної формації. Визначаль¬ 
ним серед Е. з. є осн. екон. закон 
формації, що відображає найбільш 
істотні, головні сторони і процеси 
розвитку даного способу вироби., 
об’єктивну мету вироби, і шляхи 
її досягнення (див. Основний еко¬ 
номічний закон капіталізму. Ос¬ 
новний економічний закон соціа¬ 
лізму). Е. з. формацій, основаних 
на приватній власності на засоби 
вироби., діють стихійно, сліпо. 
За соціалізму планування та 
свідома організація сусп. вироби, 
неможливі без знання Е. з. У роз¬ 
винутому соціалістичному сус¬ 
пільстві, що характеризується 
величезними масштабами вироби., 
посиленням ролі інтенсивних фак¬ 
торів економічного зростання, 
об’єктивно виникає необхідність 
більш глибокого пізнання й все¬ 
бічного використання Е. з. Будів¬ 
ництво соціалізму і комунізму ба¬ 
зується на врахуванні й ефектив¬ 
ному використанні заг. і специфіч¬ 
них законів. Наук, основою еко¬ 
номічної політики марксистсько- 
ленінських партій і соціалістич¬ 
них д-в є свідоме врахування й ви¬ 
користання екон. законів. 
Літ.: Маркс К. Капітал, т. 1—3. К., 
1954; Енгельс Ф. Анти-Дюрінг. К., 
1953; Ленін В. І. Повне зібрання тво¬ 
рів: т. 23. Три джерела і три складові 
частини марксизму; т. 27. Імперіалізм, 
як найвища стадія капіталізму; Ма¬ 
теріали XXV з’їзду КПРС. К., 1977; 
Конституція (Основний Закон) Сою¬ 
зу Радянських Соціалістичних Респуб¬ 
лік. К., 1977; Брежнєв Л. І. Питання 
управління економікою розвинутого 
соціалістичного суспільства. К., 1976; 
Система зкономических законов со- 
циализма. М., 1978. 

М. П. Панченко. 

ЕКОНОМГЧНІ КРЙЗИ — глибо- 
кі порушення в процесі капіталі¬ 
стичного відтворення, що про¬ 
являються в надвиробництві това¬ 
рів, скороченні виробництва, роз¬ 
ладі грошових і кредитних від¬ 
носин, банкрутстві промислових, 
торговельних і банківських фірм, 
зростанні масового безробіття, 
різкому зниженні життєвого рів¬ 
ня трудящих тощо. 
Е. к., які внаслідок властивих 
капіталістичному способові ви¬ 
робництва антагоністичних супе¬ 
речностей періодично повторюють¬ 
ся, дезорганізують госп. розвиток 
капіталістичних країн. Немину¬ 
чість Е. к. зумовлюється законо¬ 
мірностями розвитку капіталізму 
як сусп. ладу і перш за все осн. 
його суперечністю — суперечніс¬ 
тю між сусп. характером вироб¬ 

ництва і приватнокапіталістичною 
формою привласнення, що про¬ 
являється в анархії виробництва, 
у суперечності між безмежним 
прагненням капіталу до розширен¬ 
ня вироби, в гонитві за прибутком 
і вузькими межами платоспромож¬ 
ного попиту трудящих. Внаслідок 
високої концентрації та централі¬ 
зації вироби, і капіталу (див. 
Концентрація виробництва, Кон¬ 
центрація капіталу) і широкого 
розвитку сусп. поділу праці кож¬ 
не капіталістичне підприємство чи 
фірма виступають як одна з ланок 
єдиного механізму сусп. вироби., 
а праця кожного виробника — як 
частка праці всього суспільства. 
Однак, хоч вироби, все більше 
набуває сусп. характеру, потребу¬ 
ючи централізованого регулюван¬ 
ня в масштабі всієї країни, воно 
внаслідок панування приватної 
власності на засоби вироби, під¬ 
порядковується волі й інтересам 
окремих підприємців або їхніх 
об’єднань, які керуються не необ¬ 
хідністю задовольняти сусп. потре¬ 
би, а лише вироби, і привласненням 
додаткової вартості, одержан¬ 
ням найвищого прибутку. В зв’яз¬ 
ку з цим у масштабі всього суспіль¬ 
ства капіталістичному вироби, вла¬ 
стиві стихійність, диспропорцій¬ 
ність, різкі коливання обсягів 
вироби, і реалізації. Створювані 
в цей час надлишки товарів не зна¬ 
ходять збуту. їх надвиробн. має 
не абсолютний, а відносний харак¬ 
тер. Товарів виробляється більше 
порівнянно не з потребами людей, 
а з платоспроможним попитом, 
який за умов посилення експлуата¬ 
ції трудящих, зростання безро¬ 
біття й інфляції суттєво обмежу¬ 
ється. Відбувається і перенагро- 
мадження основного капіталу, що 
виявляється в значному недован¬ 
таженні виробничих потужностей. 
Е. к.— осн. фаза пром. капіталі¬ 
стичного циклу. Вони завершують 
періоди порівняно швидкого на¬ 
громадження капіталу, оновлення 
певної частини основного капіталу 
і є вихідною основою нового цик¬ 
лу, що складається з фаз депресії, 
пожвавлення й піднесення, яке 
завершується новим спадом ви¬ 
роби. В період Е. к. припиня¬ 
ються замовлення на нове буд-во, 
різко скорочується вироби, на дію¬ 
чих підприємствах, значна части¬ 
на виробничих потужностей не 
використовується, відбуваються 
масові звільнення робітників і 
службовців, різко зростає армія 
безробітних, посилюється віднос¬ 
не й абсолютне погіршення ста¬ 
новища пролетаріату. Одночасно 
падає курс акцій та інших цінних 
паперів, зазнають банкрутства 
менші пром. фірми та банки. Е. 
к. охоплюють не тільки пром-сть, 
а й ін. галузі г-ва (див. Аграрні 
кризи. Кризи грошово-кредитні). 
Як правило, Е. к. виходять за межі 
однієї країни, охоплюють ряд або 
переважну більшість капіталістич¬ 
них д-в, набувають світового масш¬ 
табу. В цих умовах кожна капіта¬ 
лістична країна намагається вий¬ 
ти з кризи за рахунок інших, вна¬ 
слідок чого посилюються міжімпе- 
ріалістичні суперечності. У фазі 
депресії скорочення вироби, хоч і 
припиняється, але в умовах пере- 
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нагромадження осн. капіталу, не¬ 
довантаження виробничих потуж¬ 
ностей, масового безробіття, а от¬ 
же й низького рівня інвестиційного 
процесу (див. Інвестиція) вироби, 
перебуває в стані застою. Фаза 
пожвавлення означає поступове 
наростання процесу оновлення 
осн. капіталу і розширення числа 
зайнятих, що веде до зростання по¬ 
питу на предмети споживання. На 
цьому етапі випуск продукції по¬ 
ступово досягає рівня, що переду¬ 
вав кризі, а у фазі піднесення — 
перевершує його і розвивається не¬ 
залежно від величини попиту, що 
неминуче призводить до нової 
кризи. Таким чином, Е. к., періо¬ 
дично розладнуючи і стримуючи 
розвиток капіталістичної економі¬ 
ки, разом з тим створюють умови 
для нової стадії розвитку. Кон¬ 
кретний характер протікання Е. 
к., їхня інтенсивність і тривалість 
зумовлюються діянням ряду фак¬ 
торів постійного і кон’юнктурного 
характеру. Перші Е. к. 1825 та 
1836 розгорталися в нац. масшта¬ 
бі, більшість інших набувала сві¬ 
тового характеру і до 2-ї світової 
війни періодично повторювалися 
кожні 7—11 років. Такими були 
Е. к. 1847—48, 1857—58, 1866, 
1873, 1882, 1890, 1900—03, 1907, 
1920—21, 1929—33 і 1937—38. 
Особливо руйнівною була криза 
1929—33, під час якої обсяг пром. 
вироби, (в % до передкризового 
максимуму) у США скоротився 
на 46,2, у Німеччині — на 46,7. 
Після 2-ї світової війни Е. к. від¬ 
бувалися 1948—49, 1953—54, 
1957—58, 1960—61, 1969—71 і 
1974—75. Нерідко економ, кризи 
характеризувались не абсолютним, 
а лише різким відносним скорочен¬ 
ням обсягу вироби, і торгівлі. В 
переважній більшості ці Е. к. спо¬ 
стерігалися неодночасно в різних 
країнах, тобто їм була властива 
асинхронність. Е. к. 1948—49 і 
1953—54 відбувалися в основному 
в США і не переростали у світові, 
оскільки в ін. країнах тривав про¬ 
цес відбудови зруйнованого війною 
г-ва. Дальша інтернаціоналізація 
виробництва привела до того, що 
Е. к., особливо 1974—75, набува¬ 
ють світового характеру. Під час 
кризи 1974—75 спад вироби, від¬ 
бувся в усіх найбільш розвинутих 
капіталістичних країнах і досяг у 
цілому 11,7% докризового розвит¬ 
ку. Особливістю цієї найглибшої 
за післявоєнний період кризи є те, 
що вона, як і наступний екон. 
розвиток, ускладнена діянням 
структурних факторів—диспропор¬ 
ціями в галузі енергетики, сировин¬ 
них і прод. ресурсів і тим, що роз¬ 
гортається в умовах інфляції й 
високого рівня безробіття (див 
Криза енергетична, Криза фінан¬ 
сова). Це свідчить про дальше 
посилення нестійкості капіталістич¬ 
ної економіки і глибокі порушен¬ 
ня в процесі капіталістичного від¬ 
творення. Держ.-монополістичне 
регулювання (див. Державно-моно¬ 
полістичний капіталізм), що роз¬ 
винулося в цей період, виявилося 
нездатним відвернути розгортання 
Е. к. Трактування бурж. економі¬ 
стами Е. к. спрямоване гол. чин. 
на те, щоб довести, нібито вони 
органічно не пов’язані з природою 

капіталізму, не випливають з вла¬ 
стивої йому осн. суперечності, а 
є наслідком випадкових обставин 
чи помилок в екон. політиці. Спо¬ 
чатку бурж. вульгарні економісти 
взагалі заперечували закономір¬ 
ність Е. к. Так, Ж.-Б. Сей та його 
послідовники відкидали наявність 
суперечності в умовах капіталізму 
між вироби, і збутом, твердячи, 
що вироби, автоматично створює 
собі ринок. Представники дрібно- 
бурж. течій, зокрема Ж.-ІН. Сіс- 
монді, намагалися пояснити Е. к. 
виключно недоспоживанням, ігно¬ 
руючи наявність корінних супереч¬ 
ностей капіталістичного відтворен¬ 
ня. Дж.-М. Кейнс та його послідов¬ 
ники теж пов’язували Е. к. з від¬ 
ставанням попиту і споживання, 
що, на їхню думку, можна нібито 
відвернути шляхом держ. регулю¬ 
вання інвестицій, норми проценту 
та ін. (див. Кейнсіанство). Проте 
спроби реалізувати рекомендації 
теорії Кейнса не дали позитивних 
наслідків. Незважаючи на різні 
форми держ.-монополістичного 
регулювання, Е. к. залишаються 
невід’ємною рисою капіталістич¬ 
ного способу вироби. З марксистсь¬ 
ко-ленінського вчення випливає, 
що Е. к. можуть бути ліквідова¬ 
ні лише я переходом до соціа¬ 
лізму. 
Літ..: Маркс К. Капітал, т. 1—3. К., 
1954; Ленін В. І. Повне зібрання тво¬ 
рів: т. 1. З приводу так званого питан¬ 
ня про ринки; т. 4._ Ще до питання 
про теорію реалізації.— Відповідь П. 
П. Нежданову; Ленін В. І. Про від¬ 
творення і економічні кризи. К., 1958; 
Матеріали XXV з’їзду КПРС. К.,1977; 
Міжнародна нарада комуністичних і 
робітничих партій. Документи і мате¬ 
ріали. К., 1969; Мендельсон Л. А. 
Теория и история зкономических кри- 
зисов и циклов, т. 1—3. М., 1959— 
64; Современньїе цикли и кризисьі. 
М., 1967: Варга Е. С. Начало общего 
кризиса капитализма. М., 1974. 

М Й. Лозюк. 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ — систе¬ 
ма знань про об’єктивні закони й 
категорії суспільного виробницт¬ 
ва, розподілу, обміну і споживан¬ 
ня, про методи й форми організа¬ 
ції й управління виробництвом у 
різних галузях нар. господарства. 
Е. н. почали розвиватися ще за 
рабовласницького ладу як науки 
про ведення г-ва. Але як окрема 
галузь шань вони виділилися ли¬ 
ше з виникненням І розвитком 
капіталізму. На ранніх стадіях 
його бурж. економісти намагались 
об’єктивно вивчати закони екон. 
розвитку, але пізніше Е. н., зокре¬ 
ма політична економія, стають 
на шлях відкритої апологетики ка¬ 
піталізму. Виникнення марксиз- 
му-ленінізму визначило якісно но¬ 
вий етап у їхньому розвитку. Е. н. 
поділяють на загальні — по¬ 
літична економія, економіка краї¬ 
ни, економіка світової соціалістич¬ 
ної системи г-ва, економіка капі¬ 
талістичних країн, історія екон. 
думки й історія нар. г-ва тощо; 
спеціальні — планування й 
управління нар. г-вом, екон. ста¬ 
тистика, екон. кібернетика, еконо¬ 
міка праці, фінанси і кредит, де¬ 
мографія та ін.; галузеві — 
економіка науки, економіка 
пром-сті, сільс. г-ва, торгівлі, 
транспорту та ін. (див. статті про 
окремі екон. науки). Заг. методоло¬ 

гічною основою Е. н. є марксист¬ 
сько-ленінська політ, економія. 

П. І. Багрій. 

ЕКОНОМІЧНІ РЕФОРМИ — 
законодавчі зміни в системі гос¬ 
подарського механізму, що їх 
проводить держава, не зачіпаючи 
панівних виробничих відносин 
суспільства. Кінцева мета Е. р.— 
приведення господарського меха¬ 
нізму у відповідність з новими ви¬ 
могами розвитку продуктивних 
сил і виробничих відносин. Зміст 
Е. р. зумовлюється соціально-екон. 
ладом; вони завжди мають класо¬ 
ву суть. У класово антагоністич¬ 
ному суспільстві Е. р. проводяться 
в інтересах експлуататорських кла¬ 
сів. Окремі Е. р., що проводяться 
під тиском революційних мас 
і відображають назрілі об’єктивні 
потреби розвитку продуктивних 
сил, можуть мати прогресивний 
характер [напр., фабричне зако¬ 
нодавство 19 ст. у Великобрита¬ 
нії, яке К. Маркс назвав першим 
свідомим і планомірним впли¬ 
вом суспільства на стихійно ви¬ 
никлий лад його процесу вироб¬ 
ництва (див. Маркс К. і Енгельс 
Ф. Твори, т. 23, с. 455)]. Антиім¬ 
періалістичний характер мають 
Е. р., пов’язані з націоналізацією 
великої власності, й агр. реформи, 
здійснювані в ході нар.-демокра¬ 
тичних революцій. Реформи мо¬ 
жуть мати локальний характер, 
змінюючи лише деякі сторони ме¬ 
ханізму господарювання (грош., 
кредитні, податкові, тарифні, ре¬ 
форми структури управління та 
ін.), або комплексний. Різновидом 
Е. р. є аграрні реформи. Е. р. в 
СРСР є результатом економічної 
політики КПРС. Можна виділити 
кілька періодів комплексних Е. р. в 
пром-сті та держ. фінансово-кре¬ 
дитній системі: перетворення в 
організації г-ва 1917—19, період 
нової економічної політики; ре¬ 
форми 30-х рр. і госп. реформи 
60-х рр. У період розгорнутого 
будівництва соціалізму, коли в 
галузях нар. г-ва завершувалося 
створення соціалістичного спосо¬ 
бу виробництва, остаточно зни¬ 
кали капіталістичні та дрібнобурж. 
відносини, будувався фундамент 
соціалістичної економіки, необхід¬ 
но було створити відповідний госп. 
механізм. Він в основному був 
створений в результаті Е. р. 1929— 
32. У пром-сті було проведено ре¬ 
організацію управління, кредит¬ 
ну, податкову й тарифну реформи. 
На підприємствах держ. пром-сті 
було запроваджено господарсь¬ 
кий розрахунок, управління під¬ 
приємствами і трестами переда¬ 
валось госпрозрахунковим об’єд¬ 
нанням. Постанова ЦК ВКП(б) 
від 5.ХІ1 1929 «Про реорганізацію 
управління промисловістю» виз¬ 
начила осн. функції й завдання 
підприємств, трестів, об’єднань та 
Вищої Ради нар. г-ва (ВРНГ), 
встановила заг. принципи органі¬ 
зації госп. розрахунку під¬ 
приємств і цехів. Кредитна й по¬ 
даткова реформи створили реаль¬ 
ні умови госп. розрахунку під¬ 
приємств (див. Кредитні рефор¬ 
ми). Вводилося договірне оформ¬ 
лення зобов’язань по поставках. 
Податковою реформою було лік¬ 
відовано велику кількість по дат- 
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кових вилучень і запроваджено 
дві осн. форми мобілізації дохо¬ 
дів пром-сті — податок з оборо¬ 
ту й платежі від прибутку. Про¬ 
ведення тарифної реформи (див. 
Тарифи) було спрямоване на лікві¬ 
дацію зрівнялівки в заробітній 
платі, закріплення кваліфікова¬ 
них кадрів, скорочення плинності 
робочої сили, стимулювання під¬ 
вищення кваліфікації та зростан¬ 
ня продуктивності праці. 
З 60-х рр. рад. економіка стала еко¬ 
номікою розвинутого соціалістич¬ 
ного суспільства. Бурхливий роз¬ 
виток її, зрослі масштаби вироби., 
ускладнення госп. зв’язків в умо¬ 
вах науково-технічної революції 
та ін. зумовили проведення комп¬ 
лексної реформи, яка почалася 
в СРСР 1965 в пром-сті, а згодом 
поширилася й на ін. галузі г-ва. 
Осн. принципи й завдання Е. р. 
було сформульовано в рішеннях 
Березневого й Вересневого плену¬ 
мів ЦК КПРС 1965. Е. р. спрямо¬ 
вано на вдосконалення принципів 
управління народним господарст¬ 
вом, посилення ролі централізо¬ 
ваного планування послідовним 
здійсненням принципу демокра¬ 
тичного централізму, більш ши¬ 
роке використання екон. методів 
управління, розширення опера¬ 
тивно-госп. самостійності підпри¬ 
ємств і госп. орг-цій, посилення 
відповідальності й матеріальної 
заінтересованості колективів тру¬ 
дящих у підвищенні економічної 
ефективності соціалістичного 
виробництва, зростанні обсягів, 
техніко-економічних властивостей 
та якості продукції. Управління 
пром-стю було організовано за га¬ 
лузевим принципом —через загаль¬ 
носоюзні й союзно-респ. м-ва. Ство¬ 
рено міжвідомчу систему матеріаль- 
но-тех. постачання, яка включила 
тер. органи. В пром-сті, а згодом і 
в ін. галузях нар. г-ва запровадже¬ 
но нову систему планування та 
екон. стимулювання (див. Економіч¬ 
не стимулювання соціалістичного 
виробництва). Було затверджено 
Положення про соціалістичне дер¬ 
жавне виробниче підприємство. 
Нова система планування та екон. 
стимулювання доповнювалася за¬ 
ходами щодо поліпшення кредиту¬ 
вання (введено переважне креди¬ 
тування по обороту матеріальних 
цінностей і коштів на заробітну 
плату). Проведено реформу опто¬ 
вих цін для наближення їх до 
суспільно необхідних затрат праці 
на вироби, продукції, ліквідації 
збитковості деяких галузей нар. 
г-ва, забезпечення рентабельності 
всіх працюючих підприємств. Ре¬ 
форма цін (1967) дала можливість 
перейти до планування цін з ура¬ 
хуванням фондомісткості вироби. 
Було скасовано тимчасові ціни на 
нову продукцію, введено доплати 
і знижки до ціни за якість продук¬ 
ції та спец, виготовлення. Зросла 
роль прибутку як оціночного по¬ 
казника діяльності підприємства, 
посилилася госпрозрахункова від¬ 
повідальність підприємств за ви¬ 
конання договірних зобов’язань. 
Нова система господарювання яв¬ 
ляє собою процес удосконалення 
всього госп. механізму і є даль¬ 
шим розвитком ленінських прин¬ 
ципів соціалістичного господарю¬ 
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вання. Як зазначалося на XXIV 
з’їзді КПРС, не всі проблеми Е. р. 
було відразу розв’язано. Не діста¬ 
ли належного розвитку прямі госп. 
зв’язки по поставках, не відразу 
склалася достатньо ефективна 
система планування і стимулюван¬ 
ня науково-технічного прогресу, 
не достатньо було приведено у 
відповідність з новими умовами 
методи роботи м-в. Розв’язання 
цих та ряду ін. проблем вимагало 
дальшої роботи, яка переросла в 
організований процес наступного 
вдосконалення планування й уп¬ 
равління нар. г-вом відповідно до 
рішень XXV з’їзду КПРС. 
У 60-х рр. Е. р. було проведено в 
усіх європ. країнах соціалістичної 
співдружності. їхні осн. риси — 
перебудова управління пром-стю 
на основі об’єднань, підвищення 
ролі екон. важелів в управлінні, 
посилення ролі екон. заінтересо¬ 
ваності в тех. прогресі та підви¬ 
щенні ефективності виробництва. 
Літ.: Матеріали XXIV з’їзду КПРС. 
К., 1972; Матеріали XXV з’їзду 
КПРС. К., 1977; Решения партии и 
правительства по хозяйственньїм во- 
просам. Сборник документов за 50 лет, 
т. 2, 5, 8. М., 1967—72; Основи и 
практика хозяйственной реформи в 
СССР. М., 1971; История социалис- 
ТИЧЄСКОЙ 9КОНОМИКИ СССР, т. 3. 
М., 1977. В. С. Найдьонов. 

ЕКОНОМГЧНІ СЕЛЯНИ — кате- 
горія феодально залежних від дер¬ 
жави селян у Росії, що виникла 
внаслідок проведення 1764 секу¬ 
ляризації церковних земельних во¬ 
лодінь. Ці володіння разом з на¬ 
лежними до них селянами (бл. 2 
млн., з них 911 тис. осіб чоловічої 
статі) були передані у відання Ко¬ 
легії економії (звідси назва селян). 
Для більшості Е. с. панщину чи 
натуральний оброк замінили гро¬ 
шовим оброком. На Лівобережній 
і Пд. Україні секуляризацію церк. 
маєтностей проведено 1786—88, 
на Правобережній — після воз¬ 
з’єднання її з Росією (1793). 
У 1786 з ліквідацією Колегії еконо¬ 
мії Е. с. перейшли у відання місц. 
органів адміністрації — т. з. ка¬ 
зенних палат і згодом злилися з 
заг. масою державних селян. 
«економічного ЗРОСТАЙ- 
НЯ ТЕбРІЇ» —буржуазні концеп¬ 
ції, спрямовані на обгрунтування 
взаємозв’язку і взаємозалежності 
основних категорій капіталістич¬ 
ного відтворення та темпів його 
розширення. «Е. з. т.» заперечу¬ 
ють існування об’єктивних еко¬ 
номічних законів. Проблеми еко¬ 
номічного зростання розгляда¬ 
ють з позицій неокейнсіанства. 
Значно поширилися «Е. з. т.» піс¬ 
ля 2-ї світової війни. Основополож¬ 
никами їх є Р. Харрод (Великобри¬ 
танія) й Є. Домар (СІЛА). У своїх 
працях представники цього напря¬ 
му ставлять завдання відшукати 
шляхи підвищення темпів екон. 
зростання капіталістич. країн як 
засіб досягнення повної зайнятості 
населення. Серед «Е. з. т.» особли¬ 
ве місце посідає бурж. макроеко- 
номіка, яка включає теорію екон. 
зростання, різні макроекономічні 
моделі тощо. В 60-х рр. 20 ст. се¬ 
ред «Е. з. т.» значно активізувався 
неокласичний напрям (Дж. Мід — 
Великобританія, Р. Солоу — 
СШАта ін.). В основу цього напря¬ 

му покладено ідею про наявність 
вільної конкуренції та встановлен¬ 
ня цін виробничих факторів на 
рівні їх граничних продуктів, що 
нібито забезпечує стійкість екон. 
рівноваги. Проте зростання ін¬ 
фляції й масове безробіття, спри¬ 
чинені екон. кризою середини 70-х 
рр., показали нездатність прихиль¬ 
ників «Е. з. т.» виробити дійсно 
ефективні рекомендації щодо за¬ 
безпечення неухильного зростання 
економіки капіталістичних кра¬ 
їн, довели всю неспроможність 
концепцій «Е. з. т.» в цілому. 

„ Д. П. Богиня. 
ЕКОСИСТЕМА (відгрец. оіхое — 
середовище), екологічна система — 
взаємозумовлений комплекс орга¬ 
нізмів, об’єднаних біологічними 
зв’язками, та елементів їхнього 
абіотичного середовища (див. 
Абіотичні фактори). Біотичні 
(див. Біотичні фактори) й абіо¬ 
тичні компоненти Е. пов’язані про¬ 
цесами взаємного обміну речовин 
та енергії, що виражаються пере¬ 
важно у складних трофічних, то¬ 
пічних та інформаційних взаємо¬ 
відносинах. Е.— широке поняття, 
що може бути застосоване до будь- 
яких об’єктів — і однієї популяції 
певного виду з навколишнім сере¬ 
довищем, і біосфери в цілому. 
Прикладами Е. є море, річка, озе¬ 
ро, ліс, пустеля, болото тощо. Тер¬ 
мін «екосистема» запровадив англ. 
еколог А. Тенслі (1935). Рад. вче¬ 
ні вживають переважно конкрет¬ 
ніший термін біогеоценоз. Одним з 
методів вивчення Е. є моделю¬ 
вання, тобто створення «штучної 
екосистеми» з максимальним її 
наближенням до природної. 
ЕКОТЙП, екологічний тип — гру¬ 
па особин будь-якого виду, що 
пристосована до існування в певно¬ 
му місці оселення та відрізняєть¬ 
ся від інших груп особин того са¬ 
мого виду спадково закріпленими 
особливостями. Е. є початковою 
стадією видоутворення. Від Е. 
треба відрізняти сукупність осо¬ 
бин, у яких виникають нові особ¬ 
ливості в певних умовах оселення, 
але при перенесенні їх в інші умо¬ 
ви набуті особливості зникають. 
Розрізняють кліматипи — 
кліматичні Е., едафотипи 
— едафічні, або грунтові, Е. та 
біотичні Е., що їх визначають 
біотичні фактори. Поняття «еко¬ 
тип» запропонував (1922) швед, 
учений Г. Турессон. 

О. П. Кришталь. 
ЕКРАН (франц. есгап) — при¬ 
стрій, поверхня якого поглинає, 
перетворює або відбиває випромі¬ 
нювання різних видів енергії. 
Топковий екран сприймає тепло, 
випромінюване спалюваним у топ¬ 
ці паливом, і захищає стінки 
камери від руйнування і шлаку¬ 
вання. Е. рентгенівських устано¬ 
вок перетворює рентгенівське про¬ 
міння на видиме (флуоресціюючий 
Е.) або захищає людину від його 
шкідливої дії (свинцевий Е.). На 
Е. приймальної електроннопро- 
меневої трубки від діяння потоку 
електронів виникає видиме зоб- 
раження; на світловому Е. (напр., 
кінопроекційному екрані) таке 
зображення утворюють промені 
світла. Особливим видом Е. є 
пристрій на верховому укосі греб- 
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«ЕКРАН» лі, який перешкоджає фільтрації 

води. Див. також Екранування. 
«ЕКРАН» — назва рад. супутни- 
ків-ретрансляторів. Виведено їх 
(26.Х 1976 і 21.11 1979) на орбіти, 
близькі до геостаціонарних (див. 
Геостаиіонарна орбіта), для пе¬ 
редачі кольорових і чорно-білих 
програм Центрального телебачен¬ 
ня. На «Е.» встановлено гостро- 
напрямлені антени й ретрансляцій¬ 
ну апаратуру великої потужно¬ 
сті, що забезпечує високоякісний 
прийом програм телебачення на 
території Сибіру і Крайньої Пів¬ 
ночі за допомогою мережі наземних 
антен колективного користування. 

В. Г. Денисов. 

ЕКРАНІЗАЦІЯ — створення філь¬ 
му на основі літературного твору, 
а також драм, вистави, опери і ба¬ 
лету з урахуванням специфіки 
кіномистецтва. 
ЕКРАНОПЛАН (від екран і лат. 
ріапит — площина) — важчий за 
повітря літальний апарат, рух яко¬ 
го поблизу земної або водної 
поверхні пов’язаний з екрануючим 
ефектом — виникненням пружно¬ 
го повітряного прошарку (подуш¬ 
ки) між нею і крилом апарата. 
Аеродинамічна якість Е. (відно¬ 
шення підйомної сили крила до си¬ 
ли лобового опору) поза екраную¬ 
чою поверхнею становить 8—15; 
в її зоні (на висоті не більшій за 
хорду крила) вона може досягати 
25—35. Перші Е. створив 1932—35 
фінський інженер Г. Кааріо. Е. 
(мал.) можуть мати конструктивну 

Екраноплани: 
а — за схемою літака; б — за схемою 
літаючого крила; 1 — стартовий дви¬ 
гун: 2 — маршовий двигун 

схему літака або літаючого крила з 
різними стартово-посадочними при¬ 
строями. Щоб полегшити зліт важ¬ 
ких і амфібійних Е. (див. <Амфі¬ 
бія*), під несучу поверхню апара¬ 
та вдувають повітря. Перспектив¬ 
ним є застосування амфібійних Е. 
для транспорт, операцій у пн. ра¬ 
йонах, використання невеликих Е. 
замість суден на підводних кри¬ 
лах і суден на повітряній по¬ 
душці. 
Літ.: Белавин Н. И. Зкранопланьї. 
Л., 1977. Р. Є. Алексеев. 

ЕКРАНУВАННЯ (від екран) — 
1) Захист апаратів, пристроїв, 
машин або їхніх частин від неба¬ 
жаного впливу електромагнітних 
полів, теплового випромінювання 
тощо за допомогою екрана. Екра¬ 
ном оточують об’єкт (частину об’єк¬ 
та), що його захищають, або джере¬ 
ло впливу. Іноді екран є складовою 

частиною цього об’єкта. Для нор¬ 
мальної експлуатації складних і 
громіздких установок часто вда¬ 
ються до Е. приміщень, де вони 
розміщені. 2) Властивість деяких 
гірських порід, в які не проника¬ 
ють рудоносні розчини, затриму¬ 
вати або спрямовувати рух цих 
розчинів уздовж зони контакту, 
що спричинює посилене відкладен¬ 
ня руд. 3) Обмеження нафтових 
або газових родовищ непроникними 
породами вверх по пласту, що пе¬ 
решкоджає дальшому переміщен¬ 
ню нафти або газу. 
ЕКСГАУСТЕР (англ. ехйаизіег, 
від лат. ехЬаигіо — вичерпую, 
виймаю) — повітродувна машина, 
якою відсмоктують повітря, гази, 
суміш повітря з газами або тверді 
частинки, завислі в потоці повітря. 
За допомогою Е. підсилюють тягу 
за топками, переміщують сипкі 
матеріали (напр., відходи дерево- 
й металообробки, зерно) тощо. 
ЕКСГУМАЦІЯ (від лат. ех — зі 
Ьшпиз — земля) — виймання тру¬ 
па з місця захоронення. Здебіль¬ 
шого Е. проводять слідчі органи 
й суд, коли виникає підозра, що 
похований помер не своєю смертю, 
коли не було проведено судовоме- 
дичног експертизи або є потреба 
провести її додатково чи повторно 
тощо. За рад. процесуальним зако¬ 
ном (в УРСР — ст. 192 КПК 
УРСР), коли виникає необхідність 
Е., слідчий складає про це постано¬ 
ву, яку затверджує прокурор. Е. 
проводиться в присутності слідчо¬ 
го, судовомед. експерта і 2 по¬ 
нятих, про що складають прото¬ 
кол. 
ЕКСЕДРА (грец. 6£єбра) — на¬ 
півкругла ніша з сидіннями уздовж 
стін. У давньогрец. архітектурі 
Е.— напівкруглий виступ у пор¬ 
тику з місцями для сидіння, в 
римській — приймальна в житл. 
будинку, в середньовічній — те са¬ 
ме, що й абсида. 
ЕКСИТбН (від лат. ехсіїо — 
збуджую) — елементарне електрич¬ 
но нейтральне збудження в ді¬ 
електричних і напівпровідникових 
кристалах, пов’язане з утворен¬ 
ням пари: електрон — дірка (див. 
Дірка у фізиці твердого тіла). Е., 
переміщуючись по кристалу, пере¬ 
носить енергію. Характеризується 
ефективною масою, хвильовим 
вектором, цілочисловим спіном. 
Уявлення про Е. широко застосо¬ 
вують при трактуванні спектрів 
оптичних кристалів. Залежно від 
характеру міжатомного зв’язку в 
кристалі розрізняють Е. двох мо¬ 
делей: Ванньє — Мотта (В—М) 
і Френкеля (Ф). Е. В—М виника¬ 
ють у напівпровідниках і є парами 
порівняно слабо зв’язаних електро¬ 
на й дірки, віддаль між якими 
(радіус Е.) становить кілька еле¬ 
ментарних комірок кристала. За 
структурою Е. В—М подібний до 
атома водню, його спектр має 
характерну серіальну водневопо- 
дібну будову. Вперше такі спектри 
для кристала Си20 спостерігав 
чл.-кор. АН СРСР Е. Ф. Гросс 
(1897—1972) зі співробітниками. 
Е. Ф характеризується малим 
радіусом, його електрон і дірка 
сильно зв’язані й зосереджені на 
одному кристалічному вузлі. Е. 

Ф виникають у мол. кристалах; 
характерної рисою таких Е. є 
озщеплення мол. смуг — т. з. 
авидовське розщеплення. Теорію 
Е. у мол. кристалах розробив 
О. С. Давидов, перші експеримен¬ 
тальні дослідження провела А. Ф. 
Прихотько. 
Літ.: Давьідов А. С. Теория твердого 
тела. М., 1976. М. С. Вродин. 

ЕКСКАВАТОР (англ. ехсауаіог, 
від лат. ехсауо — видовбую) — 
самохідна машина для земляних 
робіт, а також виймання і пере¬ 
міщення гірських порід, корисних 
копалин або різних сипких чи груд¬ 
кових матеріалів. Осн. частини 
Е.: виконавчий механізм, ходове 
й силове устаткування, метало¬ 
конструкції, система керування. 
Робочим органом Е. є ківш, ківшо¬ 
ве колесо або ківшовий ланцюг. 
Розрізняють Е. (мал.): одноківше¬ 
ві (періодичної дії) та багатоків¬ 
шеві (безперервної дії); пневмоко¬ 
лісні, гусеничні (див. Гусеничний 
хід), крокуючі (див. Крокуючий 
екскаватор), крокуючо-рейкові 
і плавучі (див. Землечерпальний 
снаряд). За типом силового устат¬ 
кування Е. поділяють на електрич¬ 
ні, з двигунами внутр. згоряння й 
комбіновані. Керування — гідрав¬ 
лічне, електричне, пневматичне або 
комбіноване. Виконавчим механіз¬ 
мом одноківшових Е. є пряма або 
зворотна лопата, грейфер, струг 
та ін. Такі Е. поділяють на буді¬ 
вельні (місткість ковша 0,15—З 
м8), кар’єрні (2—8 м8), розкривні 
(6—100 м3 і більше), тунельні й 
шахтні (0,75—1 м8). Багато ківшові 
Е. бувають ланцюгові — з ковша¬ 
ми (12—40), закріпленими на ру¬ 
хомому безконечному ланцюгу, 
та роторні — з ковшами (6—12, 
іноді 24) на обертовому колесі (ро¬ 
торі). Продуктивність ланцюгових 
Е. до 3000 м8 грунту за годину, ро¬ 
торних Е.— до 5000 м8. За до¬ 
помогою Е. виконують понад по¬ 
ловину заг. обсягу земляних і від¬ 
критих гірничих робіт. В УРСР Е. 
виготовляють на київському заводі 
«Червоний екскаваторНовокра- 
маторському машинобудівному за¬ 
воді імені 6. І. Леніна, Жданов- 
ському заводі важкого машинобу¬ 
дування імені 50-річчя Великої 
Жовтневої соціалістичної револю¬ 
ції, Донецькому машинобудівному 
заводі імені Ленінського комсомо¬ 
лу України. 
Літ.: Домбровский Н. і. Многоков- 
шовьіе екскаватори. М., 1972; Маши- 
ньї для земляних работ. К., 1976. 

Ю. О. Вєтров. 

ЕКСКРЕЦІЯ (лат. ехсгеїіо, від 
ехсегпо — виділяю) — те саме, 
що й виділення. 
ЕКСКУРСІЯ (лат. ЄХС11Г5ІО — 
поїздка, подорож, похід) — піз¬ 
навальний вид діяльності, що 
сприяє активному сприйняттю лю¬ 
диною нових знань; колективні 
подорожі, походи до визначних 
місць, музеїв, пром. підприємств, 
с.-г. виробництв, на різні геогр., 
природні, екон., істор. об’єкти з 
науковою, загальноосв., культур¬ 
но-освітньою метою. Виникли в 
кін. 18 — на поч 19 ст. як метод 
навчання. Е. набула великого зна¬ 
чення як форма і метод навч.- 
виховної роботи в рад. школь в 
позашкільній роботі й у роботі 
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культур.-осв. закладів СРСР для 
дорослих. Е. є однією з найважли¬ 
віших форм зв’язку школи з жит¬ 
тям. За змістом Е. бувають тема¬ 
тичними й комплексними. Залеж¬ 
но від мети, об’єктів вивчення й 
спостереження розрізняють Е. 
виробничі, краєзнавчі, художні, 
природничо-наук. та ін. В кін. 
20 — на поч. 30-х рр. Е. культур.- 
осв. характеру стали складовою 
частиною туризму. Керують ор¬ 
ганізацією й розвитком екскурсій¬ 
но-туристської справи з 1936 Ра¬ 
ди профспілок. У 1969 вийшла 
постанова ЦК КПРС, РМ СРСР 
і ВЦРПС чПро заходи по даль¬ 
шому розвитку туризму і екскур¬ 
сій в країні». У 1972 відповідно до 
постанови Президії ВЦРПС, Бю¬ 
ро ЦК ВЛКСМ, Колегії М-ва 
освіти СРСР і Державного к-ту 
СРСР по профес.-технічній осві¬ 
ті про поліпшення туристсько-ек¬ 
скурсійної роботи серед школярів 
та учнівської молоді збільшено 
мережу дитячих екскурсійно-ту¬ 
ристських станцій, роботою яких 
керує Центр, екскурсійно-турист¬ 
ська станція М-ва освіти СРСР; 
при м-вах освіти союзних і авт. 
республік, крайових та обласних 
відділах нар. освіти створено ко¬ 
місії по дит. туризму і екскурсіях. 
Екскурсійна пропаганда — один з 
дійових засобів здійснення ком¬ 
плексного підходу до всієї справи 
комуністичного виховання. 
Літ.: Вопросьі вкскурсионной работьі. 
М., 1973. Т. Л. Пономаренко. 

ЕКСЛГБРИС (лат. ех ІіЬгіз — 
із книг) — невелика художньо ви¬ 
конана етикетка, на якій зазна¬ 
чено, кому належить книга. Див. 
Книжковий знак. 
ЕКСПАНСІЯ (лат. ехрапзіо — 
поширення) — одна з форм зов¬ 
нішньої політики імперіалістич¬ 
них держав. Спрямована на екон. 
і політ, поневолення ін. країн, 
захоплення нових ринків збуту, 
сфер впливу, джерел сировини. 
Проводиться як екон. методами 
(<вивіз капіталу, демпінг, валют¬ 
на політика), так і шляхом від¬ 
критої збройної агресії, дипло¬ 
матичного тиску тощо. 
ЕКСПАТРІАЦІЯ (від лат. ех — 
з і раїгіа — батьківщина) — до¬ 
бровільне (напр., у випадку оп¬ 
тації) чи примусове (напр., при 
вигнанні за рішенням суду або 
уряду) залишення батьківщини, 
пов’язане, як правило, зі зміною 
громадянства. 
ЕКСПЕРИМЕНТ (лат. ехрегі- 
тепіит — спроба, дослід) — фор¬ 
ма пізнання об’єктивної дійснос¬ 
ті; спосіб чуттєво-предметної ді¬ 
яльності в науці, коли явища вив¬ 
чають за допомогою доцільно об¬ 
раних чи штучно створених умов, 
що забезпечують перебіг у чистому 
вигляді тих процесів, спостере¬ 
ження за якими необхідне для 
встановлення закономірних зв’яз¬ 
ків між явищами. Е. широко за¬ 
стосовується не тільки в природни¬ 
чих науках, а й у суспільних, де 
він відіграє значну роль у пізнан¬ 
ні й управлінні сусп. процесами 
(див. Експеримент соціальний). 
Е. є джерелом дальшого розвитку 
наук, пізнання. В умовах су час. 
науково-технічної революції, ко¬ 

ли наука стає безпосередньою 
продуктивною силою, роль Е. в 
науці й сусп. виробництві особли¬ 
во зростає. 
ЕКСПЕРИМЕНТ ЕКОНОМГЧ- 
НИЙ — дослідна наукова пере¬ 
вірка на окремих підприємствах 
аоо в галузях нар. г-ва ефектив¬ 
ності теоретичних положень, екон. 
заходів або господарського меха¬ 
нізму. Метою Е. е.є доведення пра¬ 
вильності певної гіпотези, висуну¬ 
тої на основі вивчення діючої 
практики екон. розвитку. На від¬ 
міну від .природничих наук, де 
експериментальні методи застосо¬ 
вують для дослідження природ¬ 
них явищ переважно в чистому 
вигляді, сусп.-екон. явища пов’яза¬ 
ні з матеріальними інтересами 
людей і не можуть бути створені 
довільно. Під час наук, прове¬ 
дення Е. е. теоретичне проникнен¬ 
ня в екон. процеси має поєдну¬ 
ватися з практичною перевіркою 
правильності поставленої гіпоте¬ 
зи й оцінюватися в усій сукуп¬ 
ності соціально-екон. явищ. За ка¬ 
піталізму Е. е. використовується 
гол. чин. у галузі організації пра¬ 
ці в межах окремих підприємств, 
спрямований на збільшення при¬ 
бутків капіталістів на основі під¬ 
вищення ступеня експлуатації 
трудящих. За соціалізму прове¬ 
дення Е. е. спрямоване на дальше 
поліпшення організації виробницт¬ 
ва, умов праці, життєвого рівня 
народу. Е. е. можливий не лише 
на підприємствах, а й у межах 
цілих галузей нар. г-ва, окремих 
країн і навіть кількох країн 
соціалістичної економічної ін¬ 
теграції. Тех. можливості су час. 
науки, особливо використання 
ЕОМ, створюють сприятливі пе¬ 
редумови для Е. е. Проведення 
його дає змогу соціалістич. д-ві 
розробляти наук, основи економіч¬ 
ної політики, практичні заходи 
щодо вдосконалення управління 
народним господарством. 

Д. П. Богиня. 

ЕКСПЕРИМЕНТ СОЦІАЛЬ¬ 
НИЙ — метод вивчення соціаль¬ 
них явищ і процесів. Здійснюється 
шляхом спостереження за зміною 
соціального об’єкта під впливом 
факторів, що їх контролюють і 
спрямовують відповідно до програ¬ 
ми дослідження й практичної ме¬ 
ти. Е. с. включає внесення змін 
у відносини, що вже склалися, 
спостереження і контроль за впли¬ 
вом цих змін на діяльність і по¬ 
ведінку особи і груп соціальних, 
аналіз та оцінку результатів цього 
впливу. Е. с. виконує пізнавальні 
функції перевірки гіпотези та 
одержання нового знання, прак¬ 
тичної перевірки ефективності 
форм і методів діяльності з метою 
вдосконалення їх. 
В. І. Ленін вже в перші роки со¬ 
ціалістичного будівництва в Рад. 
країні вказував на необхідність 
використовувати Е. с. під час 
здійснення важливих соціальних 
перетворень (див. Повне зібр. 
тв., т. 36, с. 351, 356—360). За 
ініціативою В. І. Леніна прово¬ 
дилися Е. с. в галузі наук, органі¬ 
зації праці, форм кооперування, 
сусп. самоврядування, навчання 
та ін. В період колективізації ек¬ 
спериментально вивчалися перші 

100 МТС. В 60—70-х рр. широко 
застосовувались експерименти з 
питань комплексного плануван¬ 
ня, матеріального стимулювання 
та ін. В розвинутому соціалістич¬ 
ному^ суспільстві, в умовах сві¬ 
домої, цілеспрямованої, науково 
обгрунтованої творчої діяльності 
трудящих Е. с. внаслідок зро¬ 
стання ролі управління соціальни¬ 
ми процесами набуває дедалі біль¬ 
шого значення. Труднощі Е. с. 
пов’язані зі складністю, різнома¬ 
нітністю соціальних зв’язків, із 
соціальними й моральними проб¬ 
лемами експериментальних змін. 
Літ~ Рьівкина Р. В., Винокур А. В. 
Социальньїй зксперимент. Ново- 
сибирск, 1968; Ядов В. А. Социологи- 
ческое исследование. М., 1972; Рабо- 
чая книга социолога. М., 1977. 

О. О. Якуба. 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА педа- 
ГоГІКА — одна з течій буржуаз¬ 
ної педагогіки кінця 19 — поч. 
20 ст. Намагалася всі свої поло¬ 
ження обгрунтувати даними емпі¬ 
ричних спостережень і спеціаль¬ 
но поставленого експерименту. 
Головні представники Е. п. — 
В.-А. Лай, Е. Мейман Г.-С. Холл, 
Е.-Л. Торндайк та ін. Осн. мето¬ 
дами дослідження Е. п. вважала 
довгочасні спостереження пед. про¬ 
цесу, експеримент, вивчення дит. 
робіт. У центрі уваги вона ставила 
не навчання дитини, а вивчення 
самої дитини. Поряд з досягнен¬ 
нями (з’ясування закономірності 
фіз. розвитку дитини, досліджен¬ 
ня відчуттів, сприймань, уваги, 
пам’яті дітей та ін.) Е. п. мала й 
ряд недоліків. Принижуючи зна¬ 
чення пед. теорії, представники 
Е. п. недооцінювали водночас і 
значення повсякденної практики 
навч.-виховної роботи як джере¬ 
ла даних про дітей. Е. п. покладе¬ 
но в основу педології. 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА пси- 
ХО/КЗГІЯ — напрям в історії пси¬ 
хології, що грунтувався на експе¬ 
риментальному вивченні психіки. 
Вперше психологічний експери¬ 
мент застосовано ще у 18 ст., але 
як наук, напрям Е. п. виникла 
в 2-й пол. 19 ст. Базувалася на 
теоретичних засадах емпіричної 
психології і фактичних даних дос¬ 
ліджень психофізіології органів 
чуттів (Е. Вебер, 1846; Г. Фехнер, 
1860; Г. Гельмгольц, 1856—66, та 
ін.), психометрії (Ф. Дондерс, 
1866). Перші психологічні лабо¬ 
раторії створено в Німеччині (В. 
Вунот, 1879) і в Росії (В. Бехте- 
рєв, Казань, 1886). Першими на 
Україні були психологічні лабо¬ 
раторії П. Ковалевського в Хар¬ 
кові (кінець 80-х рр.) і М. Ланге 
в Одесі (1895). У 1912 відкрито 
ін-ти психології в Москві (Г. Чел- 
панов), Києві (І. Сікорський), 
Женеві (Е. Клапаред). Представ¬ 
никам Е. п. здебільшого були влас¬ 
тиві емпіризм і філос. обмеже¬ 
ність. З розвитком психології від¬ 
пала потреба виділяти Е. п. в ок¬ 
ремий напрям психологічної нау¬ 
ки, оскільки експериментальний 
метод став переважаючим у всіх 
психологічних дослідженнях. 

О. Т. Губко. 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ бу- 
ДІВНЙЦТВО — дослідне будів¬ 
ництво, пов’язане з перевіркою й 

ЕКСПЕРИМЕН¬ 
ТАЛЬНЕ 

БУДІВНИЦТВО 

Ба гаток івшовий ротор¬ 
ний екскаватор. 
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удосконаленням архітектурних, 
містобудівних і технічних рішень. 
У процесі Е. б. і під час наступної 
експлуатації об’єктів буд-ва вив¬ 
чають нові методи планування й 
забудови житл. районів, архітек¬ 
турно-планувальні, конструктив¬ 
ні рішення й системи інженерного 
устаткування цивільних і пром. 
будинків і споруд, прогресивні 
форми організації буд. вироби. 
Е. б. передує експериментальне 
проектування. Проектні й н.-д. 
установи, що розробляли проект¬ 
ну документацію, здійснюють ав¬ 
торський нагляд за об’єктами 
буд-ва, досліджують їхні експлуа¬ 
таційні якості. Держбуди союзних 
республік щороку складають пла¬ 
ни Е. б., найважливіші об’єкти 
яких Держбуд СРСР вносить у 
держ. план розвитку нар. г-ва. 
За результатами Е. о. коректують 
типові проекти, нормативні до¬ 
кументи, ГОСТи. В УРСР обсяг 
капітальних вкладень в Е. б. 
становить не менш як 1% капіталь¬ 
них вкладень у буд-во. До об’єк¬ 
тів Е. б. республіки належать 
житл. район «Комсомольський», 
колг. ринки з вантовими покрит¬ 
тями (в Києві), 16-поверхові житл. 
будинки з монолітного залізо¬ 
бетону, зведені в ковзній опалуб¬ 
ці (в мм. Ялті, Одесі, Вінниці), 
житл. будинки зі ступінчастою 
регенерацією тепла в системах опа¬ 
лення (в Києві) та ін. 

0.1. Заваров, Д. Н. Яблонський. 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ПРО¬ 
ЕКТУВАННЯ — дослідне проек¬ 
тування, спрямоване на вибір, 
попередню перевірку й виявлення 
нових, прогресивних рішень у 
галузі пром., житлово-цивільного 
та с.-г. будівництва, інженерного 
устаткування, технології вироб¬ 
ництва тощо. В процесі Е. п. ство¬ 
рюють проекти, впровадження 
яких має скоротити строки й зни¬ 
зити вартість буд-ва, зменшити 
трудові витрати, поліпшити архіт. 
й експлуатаційні якості споруд і 
будинків, підвищити довговіч¬ 
ність споруд та ін. Е. п. грунту¬ 
ється на вивченні й узагальненні 
вітчизн. і зарубіжного досвіду 
буд-ва та експлуатації будинків 
і споруд, є осн. етапом перевірки 
і впровадження теоретичних і н.-д. 
робіт у галузі буд-ва й архітекту¬ 
ри, що передує експериментально¬ 
му будівництву. Спираючись у 
цілому на діючі нормативи, Е. п. 
на кілька років випереджає ти¬ 
пові рішення й масове буд-во, а 
також передбачає, з метою об¬ 
грунтування поетапного вдоско¬ 
налення Будівельних норм і пра¬ 
вил, певні відхилення від норма¬ 
тивних вимог. Е. п. включає роз¬ 
робку проектних пропозицій, про¬ 
ектного завдання й техно-робочого 
проекту. Після перевірки в про¬ 
цесі буд-ва і натурних випробувань 
(іноді без них) експериментальні 
проекти з необхідними доробка¬ 
ми впроваджують у масове буд-во 
як типові проекти. Е. п. коорди¬ 
нує Держбуд СРСР і держоуди 
союзних республік. В УРСР Е. п. 
проводять Типового і експери¬ 
ментального проектування жит¬ 
лових та громадських будинків 
зональний науково-дослідний та 
проектний інститут. Діпроци- 

вільпромбуд, Промислового бу¬ 
дівництва проектний інститут 
та ін. Є. О. Тацій. 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ шкб- 
ЛИ — школи різного типу, на ба¬ 
зі яких органи освіти, науково- 
дослідні установи або окремі нау¬ 
ковці випробовують нові організа¬ 
ційні форми й методи навчання 
та комуністичного виховання ді¬ 
тей і дорослих. Засн. у 19 ст. у 
зв’язку з розвитком експеримен¬ 
тальної педагогіки й експеримен¬ 
тальної психології. За Рад. вла¬ 
ди були поширені в 20 — на 
поч. 30-х рр., коли відбувалося 
становлення нової рад. школи 
і пед. науки. М-во освіти УРСР 
на кожну п’ятирічку визначає 
в різних областях республіки кон¬ 
кретні навч.-виховні заклади, де 
концентрується експерименталь¬ 
но-пошукова робота н.-д. установ 
з усіх галузей пед. і психологіч¬ 
ної наук. М. Д. Ярмаченко. 

ЕКСПОРТ (від лат. ехрегіїїз — 
досвідчений) — фахівець з тієї чи 
ін. галузі знань (у науці, техніці, 
мистецтві, ремеслі), який здійс¬ 
нює експертизу. В рад. судочин¬ 
стві висновок Е. є одним з дже¬ 
рел доказів. Відповідно до чин¬ 
ного законодавства Е. дає висно¬ 
вок від свого імені й несе за нього 
особисту відповідальність. За зліс¬ 
не ухилення чи відмову від вико¬ 
нання своїх обов’язків або за да¬ 
чу завідомо неправдивого виснов¬ 
ку Е. несе кримінальну відпові¬ 
дальність. 
ЕКСПЕРТЙЗА — спеціальне до¬ 
слідження експертом якихось 
справ, питань у тій чи ін. галузі 
знань (у науці, техніці, ремеслі 
тощо). Е.— одна з форм викори¬ 
стання досягнень сучас. науки й 
техніки для обгрунтованого вис¬ 
новку з приводу поставлених пе¬ 
ред нею питань. Найпоширеніши¬ 
ми в СРСР є тех. Е., патентна 
експертиза, Е. працездатності 
(для встановлення повної або част¬ 
кової, тимчасової або тривалої 
інвалідності), судова експертиза, 
бухгалтерська експертиза, кри¬ 
міналістична експертиза, пожеж- 
но-тех. Е., судовомедична експер¬ 
тиза, судовопсихіатрична експер¬ 
тиза тощо. Наслідки Е. виклада¬ 
ються в письмовій формі — у вис¬ 
новку, до якого в необхідних ви¬ 
падках додаються ілюстративні 
та ін. матеріали. 
ЕКСПЕРТОЛбГІЯ СУДОВА — у 
рад. юридичній науці загальна 
теорія судової експертизи. Вивчає 
закономірності використання тих 
чи інших спец, знань у цивільному 
або кримінальному судочинстві. 
Е. с.— нова галузь правових 
знань, що разом з криміналісти¬ 
кою й теорією суд. доказів сприяє 
розробці тактики й методики при¬ 
значення суд. експертиз, дослід¬ 
женню місця і значення висновку 
експерта тощо. Е. с. вивчає зв’я¬ 
зок базових наук (хімії, біології, 
медицини тощо) з предметними 
суд.-експертними науками (судо¬ 
вою медициною, суд. хімією тощо) 
й відповідними видами суд. екс¬ 
пертиз. Вона розробляє методо¬ 
логічні та ін. основи експертної 
діяльності, правові й орг. питання 
здійснення первісних, повторних і 

комплексних експертиз, а також 
форми й методи суд.-експертної 
профілактики правопорушень (тоб¬ 
то, коли внаслідок суд. експер¬ 
тизи розробляються заходи по 
усуненню умов, що сприяють вчи¬ 
ненню правопорушень, злочинів). 

М. Я. Сегай. 

ЕКСПЛАНТАЦІЯ (від лат. ех — 
з і ріапіаіїо — саджання, виро¬ 
щування) — вирощування видале¬ 
них з організму шматочків тка¬ 
нини. Те саме, що й культура 
тканин. 

«ЕКСПЛбРЕР» (англ. «Ехріо- 
гег», букв.— дослідник) — назва 
серії амер. штучних супутників 
Землі для дослідження атмосфе¬ 
ри, мікрометеорних частинок то¬ 
що. Макс. лінійний розмір «Е.» 
приблизно 2 м. Маса — від 8,3 
кг («Е.-1») до 660 кг. В системі 
енергоживлення на «Е.» викори¬ 
стовуються хім. і сонячні батареї. 
Макс. час активного існування 
«Е.» майже 3 роки. Запуски «Е.» 
дають змогу одержати відомості 
про верхні шари атмосфери, про 
концентрацію метеорного пилу в 
навколоземному й навколомісяч¬ 
ному («Е.-35») просторі, про гам¬ 
ма-випромінювання Місяця тощо. 
Важливим результатом «Е.-1» 
(запущено 1.ІІ. 1958) було відкрит¬ 
тя внутр. радіаційного поясу Зем¬ 
лі. Ряд «Е.» запущено на високо- 
еліптичні орбіти («Е.-ЗЗ», апогей 
494230 км) для вивчення процесу 
взаємодії сонячного вітру із зовн. 
магнітосферою Землі. 

В. Г. Денисов. 

ЕКСПЛУАТАЦІЯ (франц. ехріоі- 
ОДіоп)— 1) Безоплатне присвоєн¬ 
ня власниками засобів виробницт¬ 
ва результатів додаткової праці, 
а нерідко й частини необхідної 
праці безпосередніх виробників. 
Властива класово антагоністич¬ 
ним суспільствам — рабовласни¬ 
цькому, феод, і капіталістичному. 
Е. виникла з появою приватної 
власності на засоби вироби., 
додаткового продукту, розколом 
суспільства на класи. Залежно від 
виробничих відносин, що скла¬ 
лися в даному класово антагоні¬ 
стичному суспільстві, вона набуває 
різних форм (див. Рабовласниць¬ 
кий лад. Феодалізм). На відміну 
від рабовласницького й феод, ла¬ 
ду, де існував позаекономічний 
примус до праці, особливістю Е. 
за капіталізму є екон. примус. 
Ця праця тримається на «дисциплі¬ 
ні голоду» (див. Ленін В. І. Повне 
зібр. тв., т. 39, с. 13), і, щоб не 
вмерти, робітник змушений «до¬ 
бровільно» продавати свою робо¬ 
чу силу капіталістам. Капіталіс¬ 
тична Е. має прихований характер, 
і зовні відносини між найманим 
робітником і капіталістом висту¬ 
пають як відносини вільних, рів¬ 
ноправних товаровиробників, а за¬ 
робітна плата — нібито повністю 
оплачена капіталістом праця. В 
дійсності ж капіталіст сплачує 
робітникові вартість його робочої 
сили. Лише після перемоги соціа¬ 
лістичної революції і ліквідації 
приватної власності на засоби 
вироби, зникає екон. основа вся¬ 
кої Е. людини людиною. 2) Систе¬ 
матичне використання людиною 
природних ресурсів (напр., Е. ро- 



довищ корисних копалин), а також 
з-дів, ф-к, різного устаткування 
ТОЩО. П. О. Щербатюк. 

ЕКСПОЗЙЦІЯ (лат. ехрозіїіо — 
виклад, опис) — 1) В літера¬ 
турі — вступна частина літера¬ 
турно-художнього твору. В Е. 
подаються істор., сусп. і побутові 
обставини, в яких розгортатиметь¬ 
ся дія й формуватимуться характе¬ 
ри персонажів. Вона може бути 
прямою (передувати зображеним 
подіям), затриманою (після за¬ 
в’язки), зворотною (в кінці твору). 
2) В музиці — виклад основ¬ 
них тем (у простій фузі — одна 
тема, яка проводиться послідовно 
в усіх голосах). 3) В м узеях 
або на виставках — систе¬ 
матизоване розміщення матеріалу 
(експонатів), який виставляють 
для показу, щоб дати глядачеві 
більш-менш закінчене уявлення 
про певне коло предметів, явищ 
чи проблем. 4) У фотогра¬ 
фії — кількість освітлення, що 
його дістає опромінюваний фото¬ 
графічний матеріал. Дорівнює 
добуткові освітленості фотомате¬ 
ріалу на час освітлення (видерж¬ 
ку). Залежить від яскравості 
об’єкта знімання, світлосили об’єк¬ 
тива, світло- й кольорочутливості 
фотоматеріалу тощо. Визначають 
Е. експонометрами, регулюють — 
фотографічними затвором і діа¬ 
фрагмою. За Міжнар. системою 
одиниць (СІ) Е. вимірюють у 
люксах на секунду (лк с). 
ЕКСПОЗЙЦІЯ СХЙЛІВ — орієн¬ 
тування схилів гір, горбів, долин 
щодо Сонця (інсоляційна Е. с.), 
а також до напряму панівних віт¬ 
рів (циркуляційна Е. с.). На схи¬ 
лах різної експозиції спостеріга¬ 
ються відміни мікрокліматичних 
умов, характеру грунтового й рос¬ 
линного покриву, прояву висот¬ 
ної поясності ландшафтів, на¬ 
пряму госп. використання їх тощо. 
ЕКСПОНЕНЦІАЛЬНА ФУНК¬ 
ЦІЯ (від лат. ехропо — виставляю, 
показую) — те саме, що й показ¬ 
никова функція, тобто функція 
вигляду у = ах, де а ч= 1 — стале 
додатне число. Е. ф. наз. також 
функцію у = ех = ехр х, де е — 
Непера число. 
ЕКСПОНОМЕТР (від лат. ехро¬ 
по — виставляю, показую і грец. 
цєтрєсо — вимірюю), експозиметр — 
пристрій, яким визначають ви¬ 
держку затвора й розмір діафраг¬ 
ми об’єктива, що забезпечує пра¬ 
вильну експозицію під час фото- 
і кінознімання або фотокопіюван¬ 
ня. Найпоширеніші фотоелектр. 
Е. (мал.), дія яких грунтується на 
вимірюванні яскравості об’єкта 
знімання або його освітленості. 
Іноді Е. вмонтовують у фото- і 
кіноапарати. 
Експорт (англ. ехрогі, від лат- 
ехрогіо — виношу, вивожу) — ви¬ 
віз з країни товарів, капіталу, 
цінних паперів, послуг тощо для 
реалізації їх на зовнішньому рин¬ 
ку. Експортують переважно віт- 
чизн товари, а також деякі іноз. 
товари що перероблялися в кра- 
їні-експортері, іноді — іноз. това¬ 
ри без дальшої переробки їх (реек¬ 
спорт). Вивозять також товари 
для переробки з наступним повер¬ 

ненням продукції, товари та об¬ 
ладнання для виставок. Існує і 
т. з. невидимий Е., тобто 
надання послуг — транспортуван¬ 
ня іноз. товарів на вітчизн. суднах, 
кредитні, страхові операції, роз¬ 
рахунки, пов’язані з іноз. туриз¬ 
мом тощо. Сума Е. та імпорту 
становить обсяг зовнішньої тор¬ 
гівлі. 
Експорт капіталу — див. 
Вивіз капіталу. 
Експортні кредйти — в 
СРСР кредити, що їх надають 
держава, Держ. банк і зовнішньо- 
торг. орг-ції іноземним державам, 
фірмам та орг-ціям на придбання 
ними в Рад. Союзі товарів для роз¬ 
витку економіки своїх країн та 
подолання валютних утруднень. 
Осн. принципами міжнар. кре¬ 
дитних відносин СРСР є ділове 
співробітництво між країнами на 
взаємовигідних умовах, взаємна 
повага держ. суверенітету та не¬ 
залежності, невтручання у внутр. 
справи, повна рівноправність і 
взаємна вигода; недопущення 
умов, які спричинюють екон. або 
політ, підпорядкування країни- 
позичальниці; точне виконання 
взаємних зобов’язань. За екон. 
призначенням Е. к. поділяють на 
товарні (в рахунок кредиту 
СРСР здійснює поставки різних 
товарів), інвестиційні (на¬ 
даються на буд-во пром. підпри¬ 
ємств та ін. об’єктів), валют- 
н і або грошові (надають¬ 
ся в золоті або валюті, яка вільно 
конвертується). Е. к. можуть бу¬ 
ти короткострокові (переважно то¬ 
варні) й довгострокові (в основ¬ 
ному інвестиційні) із строком по¬ 
гашення 10 і більше років. СРСР 
надає кредити на основі міжуря¬ 
дових угод (міждержавний кре¬ 
дит) та угод між фірмами та орг- 
ціями (фірмовий або комерційний 
кредит). 
ЕКСПОРТНО-ГМПОРТНІ БАН¬ 
КИ — кредитні установи, що ви¬ 
ключно або переважно фінансу¬ 
ють зовнішню торгівлю. В СРСР 
цю функцію здійснює Банк для 
зовнішньої торгівлі СРСР. 
ЕКСПРЕСЙВНІСТЬ (від лат. ех 
рге55іі5 — виразний)—підкреслений 
вираз почуттів, думок. 
ЕКСПРЕСЙВНІСТЬ, вираження 
гена — ступінь вираженості фе- 
нотипного (див. Фенотип) вияву 
гена у різних особин, що визнача¬ 
ється за ступенем розвитку ознаки. 
Е. гена залежить від взаємодії 
даного гена з умовами зовн. сере¬ 
довища й з генотипним середо¬ 
вищем. Знаючи характер впливу 
цих факторів на реалізацію даного 
гена, можна відповідними мето¬ 
дами селекції або впливом пев¬ 
них умов посилити вияв корисних 
ознак чи зменшити або й повністю 
придушити шкідливі вияви генів. 
Див. також Пенетрантність. 

, В. І Євсиков. 
ЕКСПРЕСІОНІЗМ (від франц. 
єхргєззіоп — вираження, вираз¬ 
ність) — напрям, що розвинувся 
в європ. мистецтві й літературі в 
перші десятиліття 20 ст. Виник як 
відгук на найгострішу соціальну 
кризу 1-ї чверті століття й відо¬ 
бразив стихійний протест проти 
потворностей бурж. цивілізації. 
Головним в Е. проголошувалось 

вираження суб’єктивних уявлень 
митця, що зумовило потяг пред¬ 
ставників Е. до ірраціональності, 
загостреної емоціональності, нерід¬ 
ко — до фантастичного гротеску. 
Еволюція Е. мала суперечливий 
характер, оскільки, з одного боку, 
сприяла розвиткові модерністич- 
них тенденцій (у яких криза ка¬ 
піталістичного ладу ототожнюва¬ 
лася з апокаліптичною катастро¬ 
фою, що насувалася на природу 
й людство в цілому), з другого — 
вплинула на становлення соціаль¬ 
но-критичного напряму в бурж. 
культурі 20 ст. Принципи Е., що 
найбільш органічно виявилися в 
культурі Німеччини й Австрії, 
по-різному втілилися в літературі 
(Г. Бенн, Ф. Верфель, В. Газен- 
клевер, А. Деблін, Г. Кайзер, ча¬ 
стково Ф. Кафка, Е. Толлер; у 
складному взаємовпливі з Е.ороз¬ 
вивалася рання творчість Й.-Р. 
Бехера і молодого Б. Брехта), 
образотворчому мистецтві (скульп¬ 
тор, графік і драматург Е. Бар¬ 
дах, живописці й графіки М. Бек- 
ман, Ж. Грос, О. Дікс, Е.-Л. 
Кірхнер, О. Кокошка, Е. Нольде), 
театрі та кіно (режисери Р. Віне, 
Ф.-В. Мурнау). Експресіоністич¬ 
не світосприйняття відобразилось 
в музиці (представники т. з. нової 
віденської школи А. Шенберг, 
А. Берг, А. Веберн) та архітектурі 
(X. Пельціг, Б. Таут). Е. вплинув 
на л-ру і мистецтво Бельгії, Скан- 
дінавії, країн Сх. Європи; окремі 
його прояви мали місце в рос. та 
укр. культурі 20-х рр. 20 ст. у 
творах Л. Андрєєва, М. Кулііиа, 
в режисерській практиці В. Мейер- 
хольда та Л. Курбаса. 
Піт.: Зкспрессионизм. М., 1966; 
Павлова Н. С. Зкспрессионизм. В 
кн.: История немецкой литературьі, 
т. 4. М., 1968; Модернизм. Анализ и 
критика основньїх направлений. М., 
1973; Куликова И. С. Зкспрессионизм 
в искусст^є. М., 1978. 
ЕКСПРОМТ (від лат. ехрготІиБ 
— готовий) — принагідний ви¬ 
ступ (прозовий, віршований, 
музичний) без попередньої підго¬ 
товки, різновид імпровізації. В 
основі літературного Е.— 
раптове спостереження, дотепна 
думка, безпосереднє почуття. 
Здебільшого це твори жартівливо¬ 
го або компліментарного характе¬ 
ру, але відомі й серйозні ліричні 
вірші, складені Е. В м у з и ц і — 
п’єса, створена для фортепіано 
або для скрипки раптово, в ре¬ 
зультаті імпровізації. 
ЕКСПРОПРІАЦІЯ (від лат. ех- 
ргоргіо — позбавляю власності) — 
1) У праві — примусове безо¬ 
платне або оплачуване відчужен¬ 
ня майна органами держ. влади, 
як правило, незалежне від згоди 
власника. Об’єктом Е. може бути 
як нерухоме (напр., земля, ф-ки, 
заводи), так і рухоме (благородні 
метали тощо) майно. Осн. видами 
Е. є націоналізація, реквізиція 
і конфіскація. 2) В соціаль¬ 
но-економічному розу¬ 
мінні — позбавлення засобів ви¬ 
робництва одного суспільного 
класу (або верстви) іншим за 
допомогою прямого насильства або 
економічним шляхом. Е. екс¬ 
пропріаторів — революц. 
акт примусового позбавлення ек¬ 
сплуататорських класів власності 
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ЕКСПРОПРІАЦІЯ 

Фотоелектричний 
експонометр. 

Експресіонізм. 
Е. Нольде. Пророк. 
Гравюра на дереві. 1912. 
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на засоби вироби, і передача їх 
у руки трудящих під час пролет. 
революції. 
ЕКСТЕНСИВНІСТЬ ПРАЦІ (від 
лат. ЄХІЄП5ІУ115 — розтяжний) — 
просте кількісне збільшення маси 
застосовуваної живої праці для 
виробництва продукції або вико¬ 
нання певної роботи. Е. п. проти¬ 
лежна інтенсивності праці. 
ЕКСТЕР’ЄР Сфранц. ехіегіеиг, 
від лат. ехіегіог — зовнішній) 
в архітектурі — зовнішній 
вигляд споруди або міста, що ха¬ 
рактеризується фізичними пара¬ 
метрами його зовнішньої форми, 
розмірами, масою, освітленням, 
співвідношенням елементів та ці¬ 
лого. По Е. можна визначити 
функціональну й конструктивну 
суть споруди, епоху будівництва 
споруди чи міста, а також їхню 
худож. цінність. Е. змінюється в 
просторі й часі залежно від різ¬ 
них факторів; він тісно пов’яза¬ 
ний з навколишнім середовищем і 
суб’єктом, який його сприймає. 
71іт.: Беляева Е. Л. Архитектурно- 
пространственная среда города как 
обт>ект зрительного восприятия. М., 
1977. В. Є. Ясієвич. 

ЕКСТЕР’ЄР тварин — зовнішній 
вигляд тварини, будова її тіла. 
Е. є ніби зовн. проявом конститу¬ 
ції тварин, оскільки зовн. форми 
тварини та її внутр. якості взає¬ 
мопов’язані. За Е. визначають по¬ 
родність тварин, типовість, інди¬ 
відуальні особливості, вікову мін¬ 
ливість, кондицію, стан здоров’я 
і тип продуктивності. Як розділ 
зоотехнії вчення про Е. сформу¬ 
валося ще у 18 ст., але лише 
завдяки працям вітчизн. учених 
П. М. Кулешова, Є. А. Богданова, 
М. І. Придорогіна, М. ф. Іванова, 
Ю. Ф. Лискуна та ін. Е. почали 
правильно тлумачити. Визначено, 
що для м’ясних тварин харак¬ 
терні форма тіла, що наближа¬ 
ється до паралелепіпеда, глибокий 
і широкий тулуб на коротких ши¬ 
роко поставлених ногах, добре роз¬ 
винуті м’язи; для молочних 
тварин — довгий, конусоподібний 
тулуб, добре розвинене черево, ве¬ 
лике вим’я та ін. Різна будова 
тіла у верхових коней і ваговозів. 
Вивчення Е. провадять окомірно, 
вимірюванням тварин, методом 
індексів і фотографуванням. 
Літ.: Довідник зоотехніка. К.. 1977. 

ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНІСТЬ (від 
франц. ехіеггіїогіаіііе — позатери- 
торіальність) — у міжнародному 
праві сукупність привілеїв, що 
їх взаємно надають держави гла¬ 
вам іноземних держав, диплома¬ 
тичним представникам та іншим 
іноземним дипломатичним осо¬ 
бам. Такими привілеями, зокрема, 
є виключення дій цих осіб з-під 
кримінальної, цивільної й адм. 
юрисдикції країни перебування. 
Поняття «екстериторіальність» збі¬ 
гається з поняттям дипломатич¬ 
них привілеїв та імунітетів, 
але правом Е. користується шир¬ 
ше коло осіб, зокрема дружини, 
неповнолітні сини й неодружені 
дочки дипломатичних представни¬ 
ків, співробітники міжнар. орг- 
цій (за спеціальними міжнар. уго¬ 
дами), приміщення дипломатичних 
представництв, військ, частини, 
літаки і судна, що перебувають 

на тер. іноземної д-ви за спец, 
дозволом. 
ЕКСТЕРІОРИЗАЦІЯ (від лат. 
ехіегіог — зовнішній) — перехід 
внутрішніх, психічних актів у 
конкретні зовнішні дії та вчинки 
в процесі активної взаємодії осо¬ 
бистості з навколишнім середо¬ 
вищем. Е. підтверджує ленінську 
тезу про те, що свідомість не тіль¬ 
ки відображає світ, а й творить 
його. В процесі Е. виникають нові 
матеріальні й ідеальні об’єкти, 
формуються нові типи соціальних 
відносин й форм поведінки. Е. 
діє в нерозривній єдності з інте¬ 
ріоризацією. Вона генетично зу¬ 
мовлена попередніми фазами ін¬ 
теріоризації, які починаються вже 
з перших етапів пізнання світу. 

С. Д. Максименко. 

ЕКСТЄРН (від лат. ех1егші5 — 
зовнішній, сторонній) — особа, 
яка складає екзамени при навчаль¬ 
ному закладі, не навчаючись у 
ньому. Е., що успішно склав 
іспити, дістає такі самі права, як 
і особи, що закінчили повний курс 
цього навч. закладу. В СРСР Е. 
складають екзамени лише за курс 
8-річної та середньої школи. В 
дореволюц. Росії Е. називалися й 
учні, які не жили в закритих ін¬ 
тернатах при школах, а лише від¬ 
відували заняття, та позаштатні 
лікарі, які безплатно працювали 
в лікарнях або ін. закладах, щоб 
набути практику. 
ЕКСТЕРНАТ — система навчання, 
що грунтується на самостійному 
вивченні курсу навч. закладу (без 
відвідування занять) з наступним 
складанням іспитів за цей курс. 
ЕКСТЕРОРЕЦЕПЦІЯ (від лат. 
ехіег — зовнішній і гесерііо — 
сприймання), екстероцепція — 
сприймання і аналіз організмом 
подразнень зовнішнього середови¬ 
ща за допомогою екстерорецепто¬ 
рів (див. Рецептори). Подразни¬ 
ки зовн. середовища внаслідок 
здатності екстерорецепторів транс¬ 
формувати їхню енергію в процес 
збудження, що передається у ви¬ 
щі відділи центральної нервової 
системи, викликають відповідні 
відчуття. Прикладом Е. є відчут¬ 
тя світла, звуку, тепла тощо. Ор¬ 
ганізм за допомогою Е., а також 
використовуючи механізми безу¬ 
мовно- і умовнорефлекторної ді¬ 
яльності (див. Безумовні рефлек¬ 
си, Умовні рефлекси), тонко й 
точно пристосовується до умов 
існування. 
ЕКСТРАВЕРСІЯ (від лат. ехіга — 
поза, зовні і уег50 — спрямовую)— 
характерна властивість особис¬ 
тості, що проявляється в спряму¬ 
ванні її сприймання, переживань, 
інтересів на навколишню дійс¬ 
ність (на людей, речі, події то¬ 
що). Цей термін запровадив К.-Г. 
Юнг. Екстраверт — тип 
людської індивідуальності, орієн¬ 
тований на природне оточення 
та ін. людей, не здатний до зосе¬ 
редження і до аналізу своїх внутр. 
переживань. Поведінку і діяль¬ 
ність такої людини визначають 
зовн. враження. Зумовлюється Е. 
почасти вродженими індивідуаль¬ 
но-типологічними особливостями 
(тип нервової системи тощо), однак 
вирішальна роль у її розвитку 

належить соціальному середови¬ 
щу — характеру навчання і ви¬ 
ховання, способу життя, специфі¬ 
ці професії, рівню духовного 
розвитку. Див. також Інтровер¬ 
сія. С. Д. Максименко. 
ЕКСТРАГУВАННЯ, екстракція 
(від лат. ехІгаЬо — витягую, ви¬ 
лучаю) — розділення суміші ре¬ 
човин за допомогою розчинника, в 
якому складові частини суміші 
розчиняються неоднаково. Засто¬ 
совують для одержання чистих 
хім. препаратів, в аналітичній 
хімії, у вироби, жирів та ін. 
ЕКСТРАДИЦІЯ (від лат. ех — з 
і Ігабісіо — передавання) — вида¬ 
ча іноземній державі особи, що 
вчинила злочин. Див. Видача зло¬ 
чинців. 
екстразонАльна РОСЛИН¬ 
НІСТЬ (від лат. ехіга — поза, зов¬ 
ні і грец. £соул — пояс, зона) — 
рослинність, що виходить за межі 
своєї зони, тобто ділянки зональ¬ 
ної рослинності, які в силу яки¬ 
хось причин опинилися за межами 
зони її поширення. Прикладом 
Е. р. є острівне вкраплення дібров, 
типових для підзони широколи¬ 
стяних лісів, у підзону хвойних 
лісів і в зону степу, тобто за ме¬ 
жами підзони широколистяних лі¬ 
сів і зони лісостепу. Походження 
Е. р. різне: одні ділянки її виник¬ 
ли в результаті розселення рос¬ 
лин із суміжних зон, інші явля¬ 
ють собою залишки кол. зональної 
рослинності, що змінилася внаслі¬ 
док зміни клімату або з ін. при¬ 
чин, зокрема внаслідок діяльності 
людини. 
ЕКСТРАКТ (від лат. ехігасіиш — 
видобуте) — згущена витяжка з 
рослинних або тваринних тканин. 
Добувають за допомогою розчин¬ 
ників (екстрагентів) — водних, 
спиртово-водних, спиртових, ефір¬ 
них тощо. 
«екстракт малоросійсь¬ 
ких прав» — пам’ятка феодаль¬ 
но-кріпосницького права України 
18 ст. Склав 1767 член Генерально¬ 
го суду О. А. Безбородько. «Е. м. 
п.» — систематизований збірник 
норм держ., адм. і суд. права. 
Збірник складається з вступу, 16 
розділів (про гол. правління в 
Малій Росії; права малоросійські; 
про міста; про шляхетство, пере¬ 
ваги й маєтки його; про духівницт¬ 
во; простий народ тощо), інструк¬ 
ції про суди 1730 та Відомостей про 
чини 1765. У 1786 «Е. м. п.» пере¬ 
робили чиновники Сенату. Було 
вилучено окремі розділи, додано 
історію кодифікації, збірник до¬ 
повнено новими правовими акта¬ 
ми тощо. «Е. м. п.» є джерелом для 
вивчення історії феод.-кріпосни¬ 
цького права на Україні. Він дає 
можливість простежити формуван¬ 
ня капіталістичних відносин у 
кін. 18 ст. Оригінал «Е. м. п.» 
зберігається в Б-ці рукописних 
книг Центр, держ. істор. архіву 
СРСР у Ленінграді. 
Літ.: Ткач А. П. Історія кодифікації 
дореволюційного права України. К., 
1968. 

ЕКСТРАКТОР (від лат. ехігас- 
Югіиз — витяжний) — те саме, 
що й дифузійний апарат. 
ЕКСТРАПОЛЯЦГЙНА ПОВЕ- 
ДГНКА ТВАРЙН — поведінка 
тварин, характер якої визнана- 



ється попереднім знанням законо¬ 
мірностей змін певної поведінки 
інших тварин. Найчастіше прояв¬ 
ляється в тому, що тварина на 
підставі досвіду визначає майбут¬ 
ню траєкторію руху будь-якого 
видимого об’єкта (жертва, яка 
тікає, переслідувач тощо) і пово¬ 
дить себе відповідно до цього ви¬ 
значення. Напр., пара вовків при 
полюванні на якусь дичину роз’¬ 
єднуються, і один з них розшукує 
по слідах здобич, а другий кида¬ 
ється навперейми, щоб спіймати 
здобич, яку загнав перший. В умо¬ 
вах лабораторних експериментів 
найбільш здібними до екстраполя¬ 
ційної поведінки виявились мав¬ 
пи, дельфіни, собаки і лисиці. 
Е. п. т. є зачатком розумової 
діяльності. Вона розвивається в 
процесі добору природного і дає 
змогу тваринам з першого разу 
розв’язувати такі завдання, в 
яких навчання неможливе, бо пер¬ 
ша ж помилка призвела б до заги¬ 
белі. О. Б. Кістяківський. 
ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ (від лат. ех£- 
га — поза, зовні і роїіо — оброб¬ 
ляю) — 1) В математиці — 
наближене знаходження значень 
функції в точках х, що містяться 
поза відрізком [*<>, хп], за її значен¬ 
нями в точках х0 < хі < ... < 
<х„. Е. функцій часто здійснюють, 
використовуючи інтерполяційні 
формули. 2) В статисти- 
ц і — метод поширення кількісних 
характеристик і висновків, одер¬ 
жаних у результаті вивчення явищ 
та процесів досліджуваної сукуп¬ 
ності, на іншу однорідну сукуп¬ 
ність, на інший час. Е. в просторі 
грунтується на вибірковому спо¬ 
стереженні, результати якого по¬ 
ширюються на сукупність у ціло¬ 
му (напр., при бюджетних обсте¬ 
женнях, визначенні втрат врожаю). 
Е. в часі полягає в поширенні ви¬ 
явлених за певний період тенден¬ 
цій на ін. період (напр., при виз¬ 
наченні чисельності населення). 
Е. буває перспективною (при ви¬ 
значенні даних на майбутнє) і 
ретроспективною (за минуле). 
ЕКСТРЕМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ 
(від лат. ехГгетиз — крайній) — 
спосіб автоматичного керування, 
що полягає у встановленні й під¬ 
тримуванні таких умов роботи ке¬ 
рованого об’єкта, в яких показник 
якості має екстремальне (макси¬ 
мальне або мінімальне) значення. 
Цей показник якості — деяка ви¬ 
хідна координата системи, що є 
функцією її вхідних координат,— 
наз. іноді цільовою функцією. 
При Е. к. за цільові функції часто 
беруть ккд, продуктивність, собі¬ 
вартість тощо. Е. к.— окремий ви¬ 
падок оптимального керування, 
для якого показник якості є без¬ 
посередньо вимірюваним. При Е. к. 
відшукують градієнт цільової 
функції, що визначає напрям руху 
до екстремуму в просторі регульо¬ 
ваних координат, й організовують 
стійкий рух системи в напрямі 
точки екстремуму за мінімально 
можливий час або при мінімізації 
певних показників (напр., від¬ 
хилення від точки екстремуму). 
Задачу Е. к. розв’язують, викори¬ 
стовуючи розімкнений або замк¬ 
нений принцип керування. За спо¬ 
собом визначення напряму руху 

до екстремуму замкнені системи 
Е. к. поділяють на безпошукові й 
пошукові. За характером розв’я¬ 
зуваної задачі системи Е. к. поді¬ 
ляють на системи, що забезпечу¬ 
ють відшукання локального ек¬ 
стремуму, і системи для відшу¬ 
кання глобального екстремуму. 
Системи Е. к. широко використо¬ 
вують для управління виробничими 
процесами, керування рухомими 
об’єктами тощо. Див. також Кі¬ 
бернетика технічна. 

С. Ф. Козубовський. 

ЕКСТРЕМІЗМ (від лат. ехіге- 
тиз — крайній) — схильність до 
крайніх поглядів і дій, переважно 
в ідеології та політиці. Певних 
світоглядних і орг. форм Е. набув 
за імперіалізму, зокрема в пері¬ 
од загальної кризи капіталізму. 
Розрізняють правий і лівий Е. 
Правий Е. представлений фа¬ 
шизмом, неофашизмом та ін. 
ультрареакційними угруповання¬ 
ми, що діють у ряді капіталістич¬ 
них країн. їхня тактика — терорис¬ 
тичні акти, спроби держ. перево¬ 
ротів тощо. Імперіалізм активно 
використовує правоекстремістів 
для придушення прогресивних 
сил, для боротьби за збереження 
своєї влади. «Лівий» Е. про¬ 
являється в діяльності різноманіт¬ 
них псевдореволюц. орг-цій і те¬ 
чій, поширених практично в усіх 
розвинутих капіталістичних краї¬ 
нах і деяких молодих д-вах Азії, 
Африки, Лат. Америки (див. Анар¬ 
хізм, Троцькізм, Маоїзм). Со¬ 
ціальна база «лівого» Е.— дріб- 
нобурж. верстви, люмпен-пролета¬ 
ріат, радикалістське студентство. 
Його характеризує суміш револю- 
ціоналістських теорій і емоційно¬ 
го протесту, політ, гангстеризм, 
що особливо проявився останніми 
роками в ФРН, Італії, Японії. 
У лівоекстремістів поєднується 
бунтарсько-критичне ставлення до 
сучас. бурж. суспільства з харак¬ 
терними для правого Е. виступами 
проти комуністичних партій, ан¬ 
тирадянщиною, ігноруванням осн. 
суперечності епохи — між соціа¬ 
лізмом і капіталізмом. Ідеологіч¬ 
ні засади і практика «лівого» Е. 
об’єктивно служать імперіалізмо¬ 
ві в його намірах розкласти ре- 
волюц. рух зсередини, ослабити 
притягальну силу комуністичних 
ідей, реального соціалізму. Ко¬ 
муністичні й робітничі партії світу 
ведуть боротьбу проти Е. в обох 
його проявах. м. П. Зяблюк. 

ЕКСТРЕМУМ (лат. ехігетит — 
крайнє) — значення функції, що 
є її максимумом чи мінімумом. 
Розрізняють Е. локальний 
(в якомусь достатньо малому око- 
лі точки) і глобальний, що 
є найбільшим або найменшим 
значенням функції в області ви¬ 
значення. Функція має локальний 
максимум (мінімум) у якійсь точ¬ 
ці, якщо вона визначена в деякому 
околі цієї точки, і значення функ¬ 
ції в усіх точках, достатньо близь¬ 
ких до неї, не більші (не менші) 
значення функції в цій точці. 
Так, локальним максимумом 
функції у = хя/3 — х2 + 1/3 є 1/3 
в точці х = 0, а локальним міні¬ 
мумом є —їв точці х = 2 (мал.). 
Глобального Е. ця функція на 
(—оо, оо) не має. Н е о б х і л - 

н о ю умовою існування локаль¬ 
ного Е. диференційовної функції 
в якійсь точці є рівність нулеві 
похідної (для функції кількох 
змінних усіх частинних похідних) 
першого порядку в цій точці. До¬ 
статньою умовою існування 
локального Е. функції однієї 
змінної в якійсь точці є зміна 
знаку похідної при переході че¬ 
рез цю точку. Відомо, що непе¬ 
рервна на відрізку функція набу¬ 
ває найбільшого і найменшого 
значення на цьому відрізку. Точ¬ 
ки з такими значеннями слід шу¬ 
кати серед точок локального Е., 
серед точок, в яких похідна не 
існує, а також серед кінців від¬ 
різка. Достатні умови існування 
Е. функції кількох змінних знач¬ 
но складніші. 
Літ. див. до ст. Диференціальне чис¬ 
лення. , О. Т. Хавро. 
ЕКСТРУЗІЯ (від лат. ехіпніо — 
виштовхую) — 1) Виверження вул¬ 
кана з виходом в’язкої лави із 
кратера на поверхню Землі у ви¬ 
гляді купола. Під час вивержен¬ 
ня такого вулкана лава, застига¬ 
ючи у вулканічному каналі, утво¬ 
рює тверду пробку, яка перешкод¬ 
жає вільному виходові вулканіч¬ 
них газів. Внаслідок їхнього висо¬ 
кого тиску відбувається сильний 
вибух. Е. характерна для пелей- 
ського типу вулканів. 
2) У техніці — обробка пла¬ 
стичних матеріалів тиском, що 
полягає у продавлюванні їх че¬ 
рез отвори заданого профілю. Роз¬ 
різняють також гідроекструзію 
(під високим тиском рідини), яка 
дає змогу продавлювати у холод¬ 
ному стані важкодеформівні ма¬ 
теріали (напр., швидкорізальну 
сталь). Використовуючи Е., одер¬ 
жують вироби необхідних розмі¬ 
рів з малими допусками, внаслі¬ 
док чого скорочується наступна 
мех. обробка їх. Способом Е. ви¬ 
готовляють труби, шланги, дро¬ 
тики, плівки, наносять тонкі по¬ 
криття на папір, тканину, фольгу 
тощо. 
ЕКСУДАТ (від лат. ехзисіо — ви¬ 
діляю) — рідина, що нагромаджу¬ 
ється в тканинах або порожнинах 
тіла при запаленні. Те саме, що й 
випіт. 
ЕКСЦЕНТРИКА (від лат. ех — 
з, від і сепігит — осереддя, центр) 
— в театральному, цирковому, 
естрадному мистецтві художній 
прийом загострено-комедійного 
зображення дійсності. Характе¬ 
ризується навмисним перебіль¬ 
шенням чи то зовн. рис сценічного 
образу (портрет, міміка, жести), 
чи його вдачі, поведінки, а також 
алогізмом, порушенням послідов¬ 
ності і взаємозв’язку між зобра¬ 
жуваними подіями, внаслідок чо¬ 
го явища одержують несподіване 
переосмислення. 
ЕКСЦЕНТРИСИТЕТ (нім. Ехгепі- 
гігіїаі, від лат. ех—з, від і сепігиш 
— осереддя, центр) — 1) У гео¬ 
метрії — відношення віддалі 
між будь-якою точкою конічного 
перерізу і його фокусом до віддалі 
між тією Ж ТОЧКОЮ Й відповідною 
директрисою. Е. характеризує 
форму конічного перерізу. Так, 
Е. еліпса менший за 1 (Е. кола 
дорівнює 0), параболи — дорівнює 
1. гіперболи — більший за 1. 2) В 
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ЕКСЦЕНТРИСИТЕТ 

Екстер'єр тварин: 
1 — молочна порода ве¬ 
ликої рогатої худоби; 
2 — м’ясна порода ве¬ 
ликої рогатої худоби; 
3 — верхова порода ко¬ 
ней; 4 — ваговозна по¬ 
рода коней. 

Екстремуми функції 
и = *»/3 - *2 + 1/3. 
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астрономії — Е. орбіти не¬ 
бесного світила є елементом орбі¬ 
ти і характеризує її форму. 
ЕКТОГЕНЕЗ (від грец. іуіхос, — 
ЗОВНІ І ує^єспе — походження) — 
1) Механістичні напрями в біології, 
прихильники яких намагаються 
довести, що еволюційний розвиток 
організмів відбувається виключно 
під впливом факторів навколиш¬ 
нього середовища, ефективність 
яких підвищується з покоління 
в покоління й супроводиться пев- 
ною орієнтацією еволюційного 
процесу. Прихильники Е. визна¬ 
ють якусь початкову доцільність 
у природі. Осн. ектогенетичним 
напрямом є механоламаркізм. 
2) Розвиток ембріона в культурі 
іп уіїго (поза материнським орга¬ 
нізмом). О. П. Кришталь. 
ЕКТОДЕРМА (від грец. ікг6$ — 

зовні і бєрца — шкіра, оболон¬ 
ка) — 1) Зовнішній шар, або зов¬ 
нішній зародковий листок, за¬ 
родка багатоклітинних тварин. З 
Е. утворюються покриви та їхні 
похідні (волосся, нігті), нервова 
система, почасти органи чуттів, 
епітелій переднього й заднього 
відділів травного каналу, а та¬ 
кож ектомезенхіма, що бере участь 
в утворенні вісцерального скелета, 
сполучнотканинного шару шкіри 
тощо. 2) Зовнішня стінка тіла 
кишковопорожнинних. 
ЕКТОПГя (від грец. єхтояос;— 
віддалений, зміщений) — значне 
зміщення внутрішнього органа 
внаслідок вади зародкового роз¬ 
витку або пошкодження стінок 
відповідної порожнини тіла люди¬ 
ни чи тварини. Так, природжена 
вада розвитку передньої черевної 
стінки спричинює Е. сечового 
міхура, природжена грижа або 
травматичний розрив діафраг¬ 
ми — Е. селезінки, природжена 
вада груднини або ребер — Е. сер¬ 
ця. До Е. належить і гетеротопія. 
ЕКУМ ЕНГЧНИЙ РУХ, екуменізм 
(від грец. оіхоіщєуті — ейкумена, 
заселена земля) — рух за об’єд¬ 
нання християнських церков, до¬ 
сягнення віросповідної єдності і 
створення екуменічної (всесвіт¬ 
ньої) церкви. Виник у протестан¬ 
тизмі. Офіц. початок Е. р. покла¬ 
ла Едінбурзька Всесвітня місіо¬ 
нерська конференція 1910. На 
1-й Всесвітній асамблеї церков в 
Амстердамі 1948 створено керів¬ 
ний орган Е. р.— Всесвітню раду 
церков (ВРЦ). Соціальна неодно¬ 
рідність і відсутність віросповід¬ 
ної єдності позбавляє Е. р. можли¬ 
вості виробити єдині соціально- 
політ. і теологічну програми. Особ¬ 

Елам. Рельєф із зображенням воїнів. Бронза. 2-е тисячоліття 
до н. е. Лувр. Париж. Чоловіча голова. З Хамадана. Бронза. 
2-е тисячоліття до н. е. Метрополітен-музей. Нью-Йорк. 

ливо гострі суперечності існують 
в Е. р. у соціально-політ. питаннях. 
Християнські апологети капіталіз¬ 
му, яких більшість серед керів¬ 
ництва ВРЦ, нав’язують Е. р. про- 
імперіалістичну орієнтацію. Про¬ 
те під впливом реліг. діячів соціа¬ 
лістичних країн і країн, що роз¬ 
виваються, ВРЦ прийняла ряд рі¬ 
шень на захист заг. миру. 
Літ.: Гордиенко Н. С. Современньїй 
зкуменизм. М., 1972. О. С. Онищенко. 

ЕКіЬ (франц. еси, букв.— щит) — 
французька золота монета з зо¬ 
браженням щита, що її карбували 
в 13—17 ст. В 17—19 ст. у Фран¬ 
ції Е. наз. велику срібну монету. 
ЕУіАМ — ранньорабовласницька 
держава, що існувала з 3-го тис. 
до 6 ст. до н. е. на Сх. від нижньої 
течії річок Тігру і Євфрату (тери¬ 
торія сучасного Ірану). Центром 
Е. було м. Сизи. В 24—23 ст. до 
н. е. Е. перебував під владою Ак- 
каду, в 21 ст. до н. е.— д-ви Шу¬ 
меру й Аккаду. Найбільшої могут¬ 
ності Е. досяг у 13—12 ст. до 
н. е. В 6 ст. до н. е. був завойова¬ 
ний д-вою Ахеменідів. Історія ху- 
дож. культури Е. тісно пов’язана 
з мистецтвом Месопотамії. Збе¬ 
реглися пам’ятки 3-го тисячоліття 
до н. е., знайдені переважно в Су- 
зах. Серед них — керамічні чаші 
плескатої форми й високі келихи 
з чорним геометризованим розпи¬ 
сом із зображеннями птахів і тва¬ 
рин, глиняні статуетки богині- 
матері, печатки. До пам’яток 2-го 
тис. до н. е. належать залишки 
комплексів культових і світських 
будівель у Дур-Унташі й Чога-Лі- 
ші, наскельні рельєфи на скелі Кур- 
ган-Гур поблизу Шіраза, кераміч¬ 
ні посудини з багатобарвним роз¬ 
писом, циліндричні печатки з ви¬ 
різьбленими на них сценами ви¬ 
робництва посуду, зсипання зерна 
у зерносховище та ін., глиняна і 
бронзова дрібна пластика, напр. 
статуя цариці Напір-Азу (Лувр, 
Париж). 
Літ.: Хинц В. Іосударство Злам. 
Пер. с нем. М., 1977. 
еланд — острів у Балтійському 
м., біля пд.-сх. берегів Скандінав¬ 
ського п-ова. Належить Швеції. 
Пл. майже 1340 км2. Поверхня рів¬ 
нинна, вис. 6л. 50 м. Клімат мор¬ 
ський. Соснові ліси (на Пн.) і за¬ 
рості вересу (на Пд.). Землероб¬ 
ство, тваринництво; розробки вап¬ 
няку. Гол. місто—Борггольм. 
ЕЛАС (новогрец. ЕЛА2; ‘ЕаХц- 
уїхбд Лаїхб^ ’ АяєХєоОєрсотіхбд 
2трато£ — Грецька народно-виз¬ 
вольна армія) — збройні сили Ру¬ 
ху Опору в Греції в роки 2-ї сві¬ 
тової війни. Засн. в грудні 1941 як 
військ, орг-ція ЕАМ. У деклара¬ 
ції від 16.11 1942 проголосила своєю 
метою визволення країни від нім.- 
фашист. окупації. На осінь 1943 
ЕЛАС визволила бл. 1/3 тер. Гре¬ 
ції, в жовтні 1944 — всю країну. 
За угодою між антидемократичним 
грец. урядом, підтриманим англ. 
імперіалізмом, і представниками 
ЕАМ у лютому 1945 ЕЛАС було 
розформовано. 
ЕЛАСТЙН (від грец. бХаїмо — 
роблю гнучким, пружним) — 
структурний білок сполучної 
тканини (сухожиль, зв’язок, сті¬ 
нок артерій тощо). Особливо ба¬ 
гаті на Е. шийні зв’язки і стінки 

аорти; з віком Е. утворюється в 
легенях. Нерозчинний у воді, слаб¬ 
ких розчинах солей, кислот і лу¬ 
гів навіть при нагріванні. Містить 
багато гліцину, валіну, лейцину, 
ізолейцину та ін. Розщеплюється 
від діяння ферменту е ласта- 

ЕЛАСТЙЧНІ ВОЛ0КНА — один 
з видів волокон, що входять до 
складу сполучної тканини. Блис¬ 
кучі, однорідні, сильно залом¬ 
люють світло; складаються з 
міцної речовини білкової приро¬ 
ди — еластину. Як правило, роз¬ 
галужуються в тонку сітку; можуть 
утворювати пластинки з численни¬ 
ми отворами. 
ЕЛЕВАТОР (лат. еіеуаіог — той, 
що підіймає) — 1) Пристрій для 
безперервного переміщування сип¬ 
ких і поштучних вантажів у вер¬ 
тикальній або крутопохилій до го¬ 
ризонту площині. Розрізняють Е. 
(мал.): ківшові (найпоширеніші) — 
стрічкові або ланцюгові; поличні 
й колискові. Рідину або гідросу¬ 
міш переміщують гідроелевато¬ 
ром. 2) Сталевий хомут для під¬ 
хоплювання труб або штанг під час 
спускання їх у процесі ремонту в 
нафтові свердловини. 3) Споруда, 
де приймають, зберігають (сушать, 
очищають), зважують і видають 
великі маси сипких матеріалів, 
найчастіше зерна і цементу. В та¬ 
ких Е. є завантажувальні й роз¬ 
вантажувальні пристрої, автома¬ 
тичні ваги, конвейєри, сепаратори 
тощо. 4) Важелеподібний хірур¬ 
гічний інструмент з нержавіючої 
сталі, яким виймають з м’яких 
тканин роздроблені кістки. 
ЕЛЕВСГНСЬКІ МІСТЕРІЇ, елев- 
сінії (’ЕХєоаіУіа) — у Стародав¬ 
ній Греції хліборобські свята на 
честь богині родючості Деметри 
та її дочки Персефони. Відзначали 
малі й великі Е. м. (в м. Елевсіні 
поблизу Афін). До Е. м. допуска¬ 
ли тільки посвячених. Пов’язані з 
таємничими обрядами, в яких відо¬ 
бражалися такі явища природи, 
як проростання зерна, дозрівання 
й відмирання рослин тощо. 
ЕЛЕГГЙНИЙ ДЙСТИХ (грец. 6ї- 
атіход — двовірш) — антична дво¬ 
рядкова строфа, перший рядок 
якої гекзаметр, а другий — пен¬ 
таметр. Така будова надає тво¬ 
рові внутр. закінченості. Е. д. 
вживався в елегіях, епітафіях, а 
в новій європ. літературі — най¬ 
частіше в перекладах, стилізаціях 
і наслідуваннях античних зразків: 
«Ключ у дверях задзвенів. Самота 
працьовйта й спокійна // Світить 
лампаду мою і розкладає папір> 
(М. Рильський). 
ЕЛЕГІЯ (від грец. єХєуо£ — жур¬ 
лива пісня) — 1) Один із жанрів 
ліричної поезії; вірш, пройнятий 
мішаним почуттям радості й жур¬ 
би або тільки смутком, задумою. 
З давньогрец. поетів-елегістів ві¬ 
домі Архілох, Каллімах, з латин¬ 
ських — Овідій, Катулл. Антич¬ 
ні Е. написані елегійним дистихом. 
У новій поезії Е. втратила визна¬ 
ченість форми, але зберегла тра¬ 
диційний зміст і настрій (сум, роз¬ 
думи). В рос. поезії Е. писали К. 
Батюшков, В. Жуковський, О. 
Пушкін, М. Лєрмонтов, М. Некра- 
сов, В. Брюсов. В укр. поезії 
елегійні мотиви трапляються в 



1. Франка (цикл « Зів’яле листя»), 
Лесі Українки, П. Грабовського, 
О. Маковея (цикл «Сум і глум»), 
В. Самійленка, в рад. поетів — 
М. Рильського («Роздум»), М. 
Стельмаха («Елегія») та ін. 2) В 
музиці — п’єса задумливого, 
сумного характеру, напр., «Еле¬ 
гія» з серенади для струнного ор¬ 
кестру П. Чайковського, «Еле¬ 
гія пам’яті Шевченка» для скрип¬ 
ки і фортепіано М. Лисенка. 
ЕЛЕЙСЬКА ШК0ЛА, елеати — 
давньогрецька філософська шко¬ 
ла 6—5 ст. до н. е., яка виникла в 
м. Елеї (на Пд. Італії) і справила 
значний вплив на формування ідеа¬ 
лістичного напряму в давньогрець¬ 
кій філософії. Засновником Е. 
ш. вважається Ксенофан, а гол. 
представниками — Парменід, Зе- 
нон Елейський, Мелісс Самоський 
і Горгій. Елеати вели запеклу бо¬ 
ротьбу проти матеріалістичних 
ідей мглетської школи й Гераклі- 
та. Е. ш. вперше в історії філосо¬ 
фії висунула поняття єдиного бут¬ 
тя як безперервного, незмінного, 
неподільного, однаково наявного 
в усіх елементах дійсності. Згодом 
це поняття стало одним із джерел 
ідеалізму Платона і неоплатоніз¬ 
му. Е. ш. вперше протиставила мис¬ 
лення чуттєвому сприйняттю, від¬ 
водячи гол. роль у пізнанні мис¬ 
ленню. Е. ш. розробила ряд мір¬ 
кувань (<апорії Зенона), які віді¬ 
грали позитивну роль у дальшому 
розвитку діалектики: вони поста¬ 
вили питання про те, як логічними 
поняттями відобразити суперечли¬ 
вий характер руху. 
ЕЛЕКТРА (’Нлєхтра)— у грець¬ 
кій міфології дочка Агамемнона 
й Клітемнестри. За переказами 
троянського циклу, Е. врятувала 
свого брата Ореста й допомогла 
йому помститися убивцям їхнього 
батька — Клітемнестрі та її ко¬ 
ханцеві Егісту. Міфи про Е. ві¬ 
дображено в трагедіях Есхіла, 
Софокла й Евріпіда. 
ЕЛЕКТРЕТИ — тіла з діелектри¬ 
ків, які тривалий час зберігають 
наелектризований стан і створю¬ 
ють електричне поле в навколиш¬ 
ньому просторі. Е. виготовляють 
з органічних (напр., бджоляний 
віск, парафін, ебоніт, антрацен) і 
неорганічних (сірка, титанати луж¬ 
ноземельних металів, борне скло 
тощо) діелектриків. Стабільні Е. 
одержують, нагріваючи діелектри¬ 
ки до т-ри, меншої за т-ру плав¬ 
лення чи рівної їй з наступним 
охолодженням у сильному електр. 
полі (термоелектрети) або освіт¬ 
ленням фотопровідних діелектри¬ 
ків (фотоелектрети). Е. застосову¬ 
ють у техніці зв’язку, електровимі¬ 
рювальних приладах, обчислюваль¬ 
ній техніці, електрофотографії. 
ЕЛЕКТРИКА — явище природи, 
пов’язане з існуванням, рухом і 
взаємодією електричних зарядів. 
Понад 2500 років тому стало ві¬ 
домо, що янтар, коли його потерти 
об яке-небудь ін. тіло, набуває 
здатності притягувати легкі тіла. 
Грец. назву янтарю цХєхтроу 
(електрон) було покладено в осно¬ 
ву назв усіх електр. явищ. Систе¬ 
матичне вивчення Е. починається 
з 18 ст. Детальне дослідження атм. 
Е. провели Б. Франклін, М. В. Ло- 
моносов. Г.-В. Ріхман. Франц. 
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фізик Ш.-Ф. Дюфе (1698—1739) і 
Б. Франклін встановили існуван¬ 
ня електр. зарядів двох видів — 
позитивних і негативних. Було 
доведено, що між різнойменними 
зарядами діють сили притягання, 
а між однойменними — відштов¬ 
хування. Г. Кавендіш (1773) і 
Ш.-О. Кулон (1785) встановили за¬ 
кон взаємодії електр. зарядів (див. 
Кулона закон). Після створення 
А. Вольтою (1794) хім. джерел 
електр. струму почалося інтенсив¬ 
не дослідження дії постійного 
струму і зроблено перші спроби 
практичного застосування Е. В 
1802 В. В. Петров відкрив елект¬ 
ричну дугу і вказав на можливість 
застосовувати її для плавлення 
металів та освітлення. Теплову 
дію струму дослідили Дж. Джоуль 
(1841) та Е. X. Ленц (1842; див. 
Джоуля—Ленца закон). Новий етап 
у розвитку науки про Е. почався 
1820 після встановлення Г.-К. 
Ерстедом зв’язку між Е. і магне¬ 
тизмом. Майже одночасно з ним 
А.-М. Ампер відкрив закон взає¬ 
модії між постійними електр. 
струмами (див. Ампера закон), 
а Ж.-Б. Біо і Ф. Савар встановили 
закон, що визначає величину на¬ 
пруженості магн. поля, створеного 
електр. струмом (див. Біо — Сава- 
ра—Лапласа закон). Таким чином, 
було доведено, що джерелами 
магн. поля можуть бути і постій¬ 
ні магніти, і електр. струм. За 
гіпотезою Ампера, намагнічуван¬ 
ня тіл, зокрема постійних магнітів, 
пояснюється тим, що в усіх речо¬ 
винах існують елементарні електр. 
струми, які замикаються в межах 
кожного атома (мол. струми). 
Після класичних праць Ерстеда й 
Ампера магнетизм став складовою 
частиною вчення про Е. Велике 
значення для розвитку теорії Е. 
і її практичного застосування мало 
відкриття М. Фарадеєм закону 
електромагнітної індукції. Заг. 
правило визначення напряму ін¬ 
дукованих електр. струмів вста¬ 
новив 1833 Е. X. Ленц (див. Ленца 
правило). У своїх працях Фарадей 
користувався поняттями електр. 
і магн. полів, довів вирішальну 
роль середовища при електромагн. 
взаємодіях. Погляди Фарадея 
поглибив і розвинув Дж.-К. Макс- 
велл. За гіпотезою Максвелла, 
магн. поле створює не тільки 
електр. струм, пов’язаний з рухом 
зарядів, а й змінне електр. поле 
{струм зміщення); між електр. 
і магн. полем існує тісний зв’язок, 
що дає змогу говорити про єдине 
електромагнітне поле. Узагальню¬ 
ючи експериментальні дані, Макс- 
велл сформулював рівняння, які є 
основою електродинаміки класич¬ 
ної (див. Максвелла рівняння). 
Він передбачив існування елект¬ 
ромагнітних хвиль і поширення 
їх у просторі з швидкістю світла, 
що дало йому підставу вважати 
світло одним з видів електро¬ 
магн. випромінювання. У 1886— 
89 Г.-Р. Герц експериментально до¬ 
вів існування електромагн. хвиль; 
спостерігав відбиття, заломлення, 
інтерференцію й поляризацію їх за 
законами, відповідними законам 
для світлових хвиль. Дальший роз¬ 
виток науки не підтвердив уявлень 
Фарадея й Максвелла про існу¬ 

вання гіпотетичного середовища — 
ефіру, в якому нібито поширю¬ 
ються електромагн. хвилі. Відмо¬ 
ва від моделі ефіру привела до 
створення А. Ейнштейном спец. 
відносності теорії. Важливим 
кроком у розвитку теорії Е. було 
встановлення існування елемен¬ 
тарного електр. заряду. Досліди 
Дж.-Дж. Томсона (1897) по визна¬ 
ченню відношення заряду катод¬ 
них променів до їхньої маси завер¬ 
шилися відкриттям носія елемен¬ 
тарного від’ємного заряду — елек¬ 
трона. Всі відкриті до цього часу 
заряджені елементарні частинки 
мають заряд, що абс. величиною 
кратний зарядові електрона. З 
дослідженнями властивостей еле¬ 
ментарних електр. зарядів тісно 
пов’язаний розвиток вчення про 
будову речовини. В 1911 Е. Ре¬ 
зерфорд запропонував планетарну 
модель атома, за якою в центрі 
атома міститься позитивно заряд¬ 
жене ядро, навколо якого руха¬ 
ються електрони. Уявлення про 
будову речовини з електр. зарядів, 
між якими діють електромагн. 
сили, дало змогу Г.-А. Лоренцу на 
поч. 20 ст. створити класичну елек¬ 
тронну теорію. Проте значну кіль¬ 
кість експериментальних фактів 
(закони теплового випромінюван¬ 
ня, теплоємність електронного газу 
в металах та ін.) класична елект¬ 
ронна теорія не могла пояснити, 
і це дало поштовх до створення но¬ 
вої, квантової теорії. В основу су- 
час. теорії електромагн. явищ 
і будови речовини покладено 
уявлення про елементарні електр. 
заряди і взаємодію між ними, а 
також закони квантової механіки. 
Ця теорія дає можливість поясни¬ 
ти багато явищ природи й перед¬ 
бачити нові закономірності. Вчен¬ 
ня про Е. має велике практичне 
значення. Електр. енергія легко 
трансформується в ін. форми (теп¬ 
лову, механічну, хімічну, світло¬ 
ву та ін.), легко передається на 
великі віддалі, що сприяє широко¬ 
му застосуванню її в нар. г-ві 
(див. Електрифікація). Вчення 
про Е. є основою багатьох галузей 
техніки — електротехніки, радіо¬ 
техніки, електроніки, автома¬ 
тики, телебачення тощо. 
Літ.: Тамм И. Е. Основи теории 
алектричества. М., 1976; Калашников 
С. Г. Злектричество. М., 1977; Сиву- 
хин Д. В. Общий курс физики, т. 3. 
М. 1977., Д. О. Городецький. 

ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ [від елек¬ 
трика) і лат. Гасіо — роблю] — 
єдиний у часі процес виробництва, 
розподілу і споживання електро¬ 
енергії; широке впровадження 
електр. енергії в народне госпо¬ 
дарство і побут. Е. є основою швид¬ 
кого науково-технічного прогресу 
і зростання продуктивності пра¬ 
ці в усіх галузях сусп. вироби., 
підвищення культури й добробуту 
людей, найважливішою умовою 
ефективного розміщення продук¬ 
тивних сил. 
Перші електростанції почали буду¬ 
вати в Європі й Америці в 2-й пол. 
19 ст. Електроенергію використо¬ 
вували гол. чин. для освітлення. 
В Росії першу електростанцію по¬ 
стійного струму було збудовано 
1879 в Петербурзі. Пізніше спо¬ 
руджено невеликі електростанції 

ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ 

Елеватор ківшовий 
стрічковий: 
1 — натяжний барабан; 
2 — завантажувальний 
патрубок; 3 — кожух; 
4 — ківш; 5 — привод¬ 
ний барабан; 6 — роз¬ 
вантажувальний пат¬ 
рубок; 7 — безконечна 
стрічка. 
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ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ 

Потужність 
електростанцій 
в СРСР 
(тис. кВт) 

Роки СРСР 
у т. ч. 
УРСР 

1913 1141 304 

1928 1905 474 

1940 11193 2681 

1945 11 124 1141 

1950 19 614 3341 

1960 66 721 11 729 

1965 115 033 18 929 

1970 166 150 27 889 
1977 237 805 42 898 

Виробництво 
електроенергії 
в СРСР 
(млн. кВт-год) 

Роки СРСР 
у т. ч. 
УРСР 

1913 2039 543 

1928 5007 1261 

1940 48 562 12 411 

1945 43 257 3150 

1950 91 226 14 711 
1960 292 274 53 926 

1965 506 672 94 614 

1970 740 926 137 600 

1977 1 150 074 215 667 

Виробництво 
і споживання 
електроенергії 
в капіталістичних 
країнах (1977; 
млрд. кВт . год) 
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Велико¬ 
британія 289 131 
Італія 167 90 
США 2300 870 
ФРН 326 175 

Франція 213 118 
Японія 533 305 

в Москві, Баку, Лодзі, Києві та 
ін. містах. Загальна потужність 
електростанцій країни 1913 ста¬ 
новила 1098 тис. кВт, а ви¬ 
роби. електроенергії — 1945 млн. 
кВт • год (8-е місце в світі). 
В СРСР на всіх етапах комуні¬ 
стичного будівництва Е. надава¬ 
лося першорядного значення. 
В. І. Ленін обгрунтував роль Е. 
у створенні матеріально-техніч¬ 
ної бази комунізму. Він вказував, 
що <комунізм — це є Радянська 
влада плюс електрифікація всієї 
країни» (Повне зібр. тв., т. 42, 
с. 151). За ініціативою В. І. Лені¬ 
на 1920 розроблено план електри¬ 
фікації Росії ГОЕЛРО, розрахо¬ 
ваний на 10—15 років (в основно¬ 
му виконано до 1931). За вироби, 
електроенергії СРСР уже 1935 
посідав 3-є місце в світі (після 
США і Німеччини) і 2-е в Європі. 
Під час Великої Вітчизн. війни 
енерг. господарство західних райо¬ 
нів країни зазнало великих втрат. 
Було зруйновано 61 електростан¬ 
цію заг. потужністю бл. 5 млн. 
кВт, 10 тис. км магістральних ви¬ 
соковольтних ліній електропере¬ 
дачі, 12 тис. споруд електростан¬ 
цій і підстанцій. Відбудова енерг. 
г-ва почалася ще в роки війни 
і здійснювалася одночасно з його 
дальшим розвитком. Довоєнного 
рівня вироби, електроенергії бу¬ 
ло досягнуто вже 1946. В 1947 
СРСР за вироби, електроенергії 
вийшов на 1-е місце в Європі і 
на 2-е в світі. Поряд з кількісним 
зростанням в енергетиці СРСР 
за післявоєнний час сталися й ве¬ 
ликі якісні зміни. 
Здійснювалися концентрація по¬ 
тужностей і централізація вироб¬ 
лення електроенергії. Збудовано 
багато потужних теплових і гідро¬ 
електростанцій, зокрема Запорізь¬ 
ку ДРЕС імені XXV з’їзду КПРС, 
Вуглегірську ДРЕС імені XXV 
з’їзду КПРС, Криворізьку ДРЕС-2 
імені 60-річчя Великої Жовтневої 
соціалістичної революції, Заїнську 
ДРЕС імені 50-річчя СРСР, Змі- 
ївську ДРЕС імені Г. М. Кржижа- 
новського, Молдавську ДРЕС, 
Придніпровську ДРЕС імені 50- 
річчя Радянської України, Красно¬ 
ярську ГЕС імені 50-річчя СРСР, 
Усть-Ілімську ГЕС, Братську 
ГЕС імені 50-річчя Великого 
Жовтня, Волзьку ГЕС імені В. І. 
Леніна, Волзьку ГЕС імені XXII 
з’їзду КПРС. 
У Радянському Союзі вперше в 
світі практично розв’язано проб¬ 
лему використання в енерг. цілях 
атомної енергії. В 1954 стала 
до ладу перша пром. атомна елек¬ 
тростанція в Обнінську потужністю 
5 тис. кВт, що знаменувало поча¬ 
ток ери атомної енергетики. На 
кін. 1977 в СРСР діяло 11 АЕС. 
Буд-во електр. мереж здійснюєть¬ 
ся в двох осн. напрямах : спору¬ 
дження магістральних ліній для 
об’єднання окремих електростан¬ 
цій та енерговузлів в енергетичні 
системи, енергосистем — в об’єд¬ 
нані енергосистеми, а останніх — 
у Єдину енергетичну систему 
СРСР і буд-во розподільних ме¬ 
реж. У країні збудовано високо¬ 
вольтні лінії електропередачі 
(ЛЕП) напругою 400 кВ, 500 кВ, 
800 кВ, міжсистемні ЛЕП—750 кВ. 

На Україні першу електростанцію 
збудовано в Києві 1890. Е. на Укра¬ 
їні на всіх етапах комуністичного 
будівництва відбувалася за єдиним 
планом, на єдиних принципах і 
відповідно до розвитку Е. Рад. 
Союзу, в тісній співдружності і 
з братерською допомогою всіх 
рад. республік. Наявність значних 
енерг. ресурсів на Україні сприяла 
розвиткові електроенергетики рес¬ 
публіки, що відбувався шляхом 
буд-ва потужних теплових електро¬ 
станцій, гідроелектростанцій, лі¬ 
ній електропередачі, створення 
енерг. систем і об’єднання їх 
в Об'єднану енергетичну систему 
УРСР. Осн. базою вироби, елект¬ 
роенергії на Україні, як і в усьо¬ 
му Рад. Союзі, є теплові електро¬ 
станції (ТЕС). Щоб забезпечити 
електроенергією в першу чергу 
найбільші пром. центри республі¬ 
ки, енерг. буд-во провадилося на¬ 
самперед у Донбасі, Придніпров’ї, 
а також у Києві, Харкові, Микола¬ 
єві, Одесі та ін. великих містах. 
Заг. потужність теплових електро¬ 
станцій УРСР 1940 досягла 2,1 
млн. кВт, тобто збільшилась у 
7 раз проти 1913. Швидкими тем¬ 
пами споруджувалися ТЕС у після¬ 
воєнні роки. Стали до ладу нові 
потужні ДРЕС: Миронівська, Сло¬ 
в’янська, Ворошиловградська, Ста- 
робешівська, Придніпровська, Змі- 
ївська, Сімферопольська ДРЕС 
імені В. І. Леніна, Бурштинська 
ДРЕС імені 50-річчя ГОЕЛРО, 
Криворізька ДРЕС-2, Трипіль¬ 
ська ДРЕС, Ладижинська ДРЕС 
імені 50-річчя СРСР. У респуб¬ 
ліці працюють найбільші в Рад. 
Союзі і Європі Запорізька та Вуг- 
легірська ДРЕС. На сучас. ТЕС 
встановлено енергоблоки одинич¬ 
ною потужністю 300—800 тис. 
кВт. У значних розмірах на Украї¬ 
ні розвивається теплофікація. 
Для теплопостачання міст і пром. 
центрів тільки за роки дев’ятої 
п’ятирічки збудовано теплоелект¬ 
роцентралі заг. потужністю 1,4 
млн. кВт, у т. ч. найбільшу в рес¬ 
публіці Київську ТЕЦ-5 з тепло¬ 
фікаційними агрегатами 100 і 250 
тис. кВт. Із заг. кількості вироблю¬ 
ваної електроенергії на Україні 
96% припадає на ТЕС. Велике 
значення для Е. УРСР мають і 
гідроелектростанції. Найбільші 
гідроенергоресурси мають ріки 
Дніпро, Дністер і Пд. Буг. Дні- 
прогес імені В. Т. Леніна — перша 
ГЕС, збудована на Дніпрі. В після¬ 
воєнні роки споруджено нові гід¬ 
роелектростанції на Дніпрі. Спо¬ 
рудження на Дніпрі 6 ГЕС і од¬ 
нієї ГАЕС дало змогу створити 
Дніпровський каскад ГЕС. Буду¬ 
ється (1979) Дністровська ГЕС, 
яка матиме комплексне значення 
для енергетики і меліорації земель. 
Розширюється Дніпрогес. 
У 1977 на Україні стала до ладу 
перша атомна електростанція — 
Чорнобильська АЕС. Будуються 
(1979) Ровенська, Південно-Укра¬ 
їнська, Кримська, Хмельницька, 
Запорізька АЕС. В УРСР вироб¬ 
лялось (1977) 18,8% загальносоюз. 
електроенергії. Середньорічні тем¬ 
пи приросту вироби, електроенер¬ 
гії в СРСР, у т. ч. й на Україні, 
перевищують темпи зростання ви¬ 
роби. електроенергії в багатьох ка¬ 

піталістичних країнах. Разом з 
буд-вом електростанцій у найваж¬ 
ливіших районах і центрах Укра¬ 
їни ще в довоєнні роки споруджу¬ 
валися лінії електропередачі під¬ 
станції високої напруги та розпо¬ 
дільні електричні мережі. На 
Україні першу лінію електропере¬ 
дачі напругою 110 кВ Штерівська 
ДРЕС — Кадіївська підстанція 
збудовано 1929. У післявоєнні ро¬ 
ки електромережі республіки роз¬ 
виваються швидкими темпами. 
Споруджено осн. магістральні лі¬ 
нії електропередачі напругою 
330 кВ. У 1962 введено в експлуа¬ 
тацію першу в світі лінію електро¬ 
передачі постійного струму наїгоу- 
гою 800 кВ Волгоград — Донбас. 
Завершено роботи по повному 
освоєнню на номінальну напругу 
лінії електропередачі 750 кВ Дон¬ 
бас—Зх. Україна. Збудовано уні¬ 
кальну двоколову лінію електро¬ 
передачі напругою 330 кВ через 
Каховське водосховище. 
На Україні ще в довоєнні роки ство¬ 
рено енерг. системи — Донбаську, 
Дніпровську, Харківську і Київсь¬ 
ку й енергокомбінати — Одесь¬ 
кий, Миколаївський і Львівський. 
За післявоєнні роки енергосистеми 
було розширено, енергокомбінати 
перетворено на енергосистеми і 
об’єднано їх між собою. Енергоси¬ 
стема УРСР лініями електропере¬ 
дачі з’єднана з Єдиною енерг. си¬ 
стемою Європ. частини СРСР, на 
Зх.— з енергосистемами соціалі¬ 
стичних країн — членів РЕВ 
(див. <Мир>). 
Потужна електроенерг. база, ство¬ 
рена в СРСР, стала основою роз¬ 
витку і тех. прогресу всіх галузей 
нар. г-ва країни. Гол. спожи¬ 
вачем електроенергії є пром-сть. 
У 1977 в пром-сті і буд-ві було 
спожито бл. 62% заг. кількості 
спожитої в країні електроенергії 
(на Україні — бл. 60% ). 
В 1977 електроозброєність праці 
в пром-сті країни збільшилася 
проти 1940 в 6,6 раза. В УРСР тем¬ 
пи зростання електроозброєності 
праці в пром-сті 1977 становили 
124% проти 1970. Збільшується 
споживання електроенергії в с. г., 
особливо в тваринництві й ово¬ 
чівництві (для обігрівання теп¬ 
лиць, парників). У колгоспах і 
радгоспах республіки діють 2351 
тис. електродвигунів потужністю 
12,3 млн. кВт. Використання елект¬ 
роенергії в побуті трудівників 
села значно підвищило матеріаль- 
но-культур. рівень і поліпшило 
умови їхнього життя. Широко за¬ 
стосовується електроенергія на 
залізничному транспорті. В 1977 
експлуатаційна довжина електри¬ 
фікованих з-ць країни становила 
40,5 тис. км, ут. ч. на Україні — 
6,9 тис. км; 151 місто країни має 
тролейбусне сполучення (в УРСР 
— 37), 109 — трамвайне (в 
УРСР — 25), 7 — метрополітени 
(в УРСР — 2). Проблеми розвитку 
електроенергетики на Україні 
розробляють Електродинаміки 
інститут АН УРСР, Технічної 
теплофізики інститут АН УРСР, 
Київський політехнічний інсти¬ 
тут та ін. 
Основою енерг. бази соціалістич¬ 
них країн є теплові електростан¬ 
ції, на яких виробляється від 84 
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до 100% загального виробництва 
електроенергії. Розгорнулося бу¬ 
дівництво атомних електростан¬ 
цій. Велику допомогу в розвит¬ 
ку Е. соц. країн подає СРСР. 
При його тех. сприянні 1971—75 
було введено в дію 9,7 млн. кВт 
енерг. потужностей, у т. ч. 1,9 млн. 
кВт на атомних електростанціях. 
До 1960 в країнах—членах РЕВ в 
основному було завершено створен¬ 
ня нац. енергосистем. Концентра¬ 
ція вироби, і централізація енерго¬ 
постачання привели до об’єднання 
енергосистем окремих країн в об’єд¬ 
нану енергосистему «Мир». Част¬ 
ка соціалістичних країн у світо¬ 
вому вироби, електроенергії зро¬ 
сла з 7,8% 1937 до 24% 1977. Рі¬ 
вень Е. в капіталістичних країнах 
характеризується даними таблиці. 
У багатьох країнах, особливо в 
США, Великобританії та ФРН, 
основою Е. є теплові електростан¬ 
ції. Гідроелектростанції буду¬ 
ються гол. чин. у країнах зі знач¬ 
ними запасами гідроенергоресур¬ 
сів (Канаді, Італії, Швеції, Нор¬ 
вегії та ін.). На поч. 1974 в капі¬ 
талістичних країнах діяло 82 атом¬ 
ні електростанції потужністю 43 
млн. кВт. Е. г-ва капіталістич. 
країн відбувається нерівномірно, 
гальмується, зокрема, неповним 
використанням енергосистем, кри¬ 
зою енергетичною. Іл. див. на ок¬ 
ремому аркуші, с. 448—449. 
Літ.: Ленин В. И. Об злектрифика- 
ции. М., 1964; Матеріали XXV з’їзду 
КПРС. К., 1977; Злектрознергетика 
Украинской ССР. К., 1970; Бесчин- 
ский А. А., Коган Ю. М. Зкономиче- 
ские проблеми злектрификации. М., 
1976; Злектрификация СССР. 1917 — 
1967. М., 1967; Злектрификация СССР. 
1967-1977. М., 1977; Прузнер С. Л., 
Златопольский А. Н., Некрасов А. М. 
Зкономика знергетики СССР. М., 
1978; Злектрознергетика европейских 
стран — членов Совета Зкономиче- 
ской Взаимопомощи. М.,1978; Ораевс- 
кий В. Н. Ядерная знергетика. К., 
1978; Солдаткина Л. А. Злектричес- 
кие сети и системи. М., 1978. 

О. Н. Макухін. 

ЕЛЕКТРЙЧНА ЗАЛІЗНИЦЯ — 
залізниця, де для перевезення па¬ 
сажирів, багажу і вантажів застосо¬ 
вують електр. тягу. Основні ча¬ 
стини Е. з.: лінії електропе¬ 
редачі, тягові підстанції, кон¬ 
тактна мережа і рухомий склад. 
В СРСР на Е. з. застосовують змін¬ 
ний струм пром. частоти напру¬ 
гою 25 кВ (на електровозах і в 
моторних вагонах він перетворю¬ 
ється на необхідний для тягових 
електродвигунів постійний струм) 
і постійний струм напругою 3 кВ. 
Використання змінного струму 
дає змогу збільшувати (до 60 км) 
допустиму віддаль між тяговими 
підстанціями, зменшує витрати на 
спорудження контактної мережі. 
Система постійного струму при 
великому обсязі перевезень по¬ 
требує важкої і дорогої контактної 
мережі, встановлення через кож¬ 
ні 20—25 км перетворювальних 
тягових підстанцій. Перевагами Е. 
з. перед з-цею з тепловою тягою 
є: централізоване енергопостачан¬ 
ня від потужних енергосистем, що 
забезпечує високу надійність ру¬ 
ху поїздів; більша потужність 
електровозів, внаслідок чого знач¬ 
но зростає провізна і пропускна 
спроможність залізничних ліній; 

вищий ккд електр. тяги. Перші 
досліди щодо використання електр. 
тяги виконав (1876) рос. інженер 
Ф. А. Піроцький. Вперше електр. 
тягу було застосовано (1895) на 
магістральній дільниці Балті- 
мор — Огайо у США. В СРСР 
електрифікація з-ць почалася як 
частина плану ГОЕЛРО введен¬ 
ням у дію (1926) електрифікова¬ 
ної дільниці Баку — Сабунчі — 
Сурахани протяжністю 19 км. В 
УРСР вперше (1934) електрифіко¬ 
вано дільницю Запоріжжя — Ні¬ 
кополь (84 км). Заг. протяжність 
колій Е. з. в СРСР становить 
(1.1 1979) понад 40 тис. км (1-е 
місце в світі), в т. ч. в УРСР — 
бл. 7 тис. км. П. К. Кириленко. 

ЕЛЕКТРЙЧНА МАШЙНА — ма¬ 
шина, за допомогою якої механіч¬ 
ну енергію перетворюють на елек¬ 
тричну (електр. генератор) або 
електричну — на механічну (іелек¬ 
тродвигун) чи на електр. енергію 
іншого виду {перетворювач стру¬ 
му електромашинний). Дія її 
грунтується на електромагнітній 
індукції і законах, що визначають 
мех. сили взаємодії електр. струму 
і магн. полів. Осн. елементами Е. 
м. є магнітопровід, де локалізу¬ 
ється магн. поле, і обмотки, що в 
них протікає електр. струм та ін¬ 
дукується електрорушійна сила. 
Конструктивно Е. м. складається з 
ротора і статора. Розрізняють 
Е. м. постійного струму, змін¬ 
ного струму (див. Асинхронна 
електрична машина, Синхронна 
електрична машина) й універсаль¬ 
ні — як постійного, так і змінного 
струму. Е. м. властиві високі 
енерг. показники, зручність ек¬ 
сплуатації, широкий діапазон по¬ 
тужностей. 
Літ.: Постников И. М. Проектиро- 
вание злектрических машин. К., 1960; 
Вольдек А. И. Злектрические машини. 
Л., 1978. Ю. Г. Блавдзевич. 

ЕЛЕКТРЙЧНА МЕРЄЖА — су- 
купність пристроїв, якими пере¬ 
дають на віддаль і розподіляють 
між споживачами електр. енергію. 
Осн. частини Е. м.: кабельні лінії 
електропередачі або повітряні 
лінії електропередачі, розподіль¬ 
ні й трансформаторні підстанції. 
В деяких Е. м. є й перетворюваль¬ 
ні підстанції. Розрізняють Е. м.: 
постійного і змінного струму; низь¬ 
кої (до 1000 В) і високої (понад 
1000 В) напруги; розімкнеш (ра¬ 
діальні) й замкнені (кільцеві); 
живильні (ними передають енергію 
від джерела живлення до вузло¬ 
вих трансформаторних або розпо¬ 
дільних підстанцій) і розподільні 
(для безпосереднього живлення 
споживачів або споживчих підстан¬ 
цій). В СРСР найпоширеніші Е. 
м. трифазного змінного струму. 
Номінальні напруги Е. м. переваж¬ 
но 380/220 і 600 В; 6, 10, 35, 110, 
154, 220, 330, 400, 500 і 750 кВ. 
Е. м. напругою 220 В живлять різні 
освітлювальні й побутові прилади; 
напругою 380 В 10 кВ — потуж¬ 
ні електродвигуни. За допомогою 
Е. м. напругою понад 6 кВ переда¬ 
ють і розподіляють енергію на 
віддаль з наступним зниженням 
напруги. Е. м. постійного струму 
постачають енергію засобам місь¬ 
кого транспорту, деяким електро- 
хім. підприємствам, передають ве¬ 

ликі потоки енергії на значні від¬ 
далі. Див. також Захист елек¬ 
тричної мережі. 

, Ф. П. Кравченко. 
ЕЛЕКТРЙЧНА ПІЧ — нагріваль¬ 
на або плавильна піч, що в ній 
електр. енергія перетворюється на 
теплову. Е. п. поділяють на ду¬ 
гові печі, індукційні печі, плазмо¬ 
ві печі, печі опору й електронно- 
променеві. В Е. п. опору тепло 
виділяється під час проходження 
електр. струму через провідники 
з активним електричним опором. 
Розрізняють Е. п. опору непрямої 
(електр. струм протікає через на¬ 
грівальні елементи) і прямої 
(електр. струм протікає безпосе¬ 
редньо по матеріалу) дії. Застосо¬ 
вують такі печі при термічній 
обробці, електрошлаковому пе- 
реплаві, для нагрівання матеріалів 
перед обробкою тиском, їхнього су¬ 
шіння і плавлення. В електронно- 
променевих високовакуумних пе¬ 
чах є електроннопроменеві гарма¬ 
ти, що випромінюють електрони, 
кінетична енергія яких при спів¬ 
ударянні з поверхнею металу пе¬ 
ретворюється на теплову. В печах 
такого типу одержують особливо 
чисті сталі і тугоплавкі матеріали. 
Універсальну ампульну нагрі¬ 
вальну Е. п. «Сплав» і універсаль¬ 
ну Е. п. «Кристалл» встановлено 
на рад. космічній станції «Салют-6» 
(див. <Салют>). м. І. Гасик. 

ЕЛЕКТРЙЧНА СТАЛА, є0 — ска¬ 
лярна величина 1/36я • 10 9 Ф/м. 
що входить у рівняння електр. 
поля при записі їх у т. з. раціо¬ 
налізованій формі, відповідно до 
якої утворено електр. і магн. оди¬ 
ниці Міжнародної системи оди¬ 
ниць (СІ). 
ЕЛЕКТРЙЧНА СТАНЦІЯ — про¬ 
мислове підприємство або уста¬ 
новка, де виробляють електричну 
енергію або електричну й теплову. 
Залежно від джерела використо¬ 
вуваної енергії Е. с. поділяють на 
теплові електростанції, гідро¬ 
електричні станції, вітроелект¬ 
ричні станції й атомні електро¬ 
станції. 
ЕЛЕКТРЙЧНЕ ОПАЛЕННЯ — 
опалення приміщень, яке грунту¬ 
ється на перетворенні електр. 
енергії на теплову в електрокон- 
векторах, електрокамінах та ін. 
електр. опалювальних приладах. 
Переваги Е. о. перед ін. видами 
опалення: можливість повної ав¬ 
томатизації; відсутність громізд¬ 
ких металомістких трубопроводів; 
компактність; нескладний монтаж 
і високий ккд електр. опалюваль¬ 
них приладів; зручність і несклад¬ 
ність системи енергопостачання, 
що її використовують і для ін. 
побутових потреб; висока гігієніч¬ 
ність. Е. о.— основний або додат¬ 
ковий вид опалення переважно 
житл. і громад, будинків. 

О. М. Скляренко. 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПбЛЕ — одна з 
форм прояву електромагнітного 
поля\ створюється електричними 
зарядами, а також при зміні в 
часі магнітного поля. Взаємодія 
між електр. зарядами відбуваєть¬ 
ся через взаємодію зі створеним 
ними Е. п. Поле, створене нерухо¬ 
мими електр. зарядами, наз. 
електростатичним. Кіль¬ 
кісною характеристикою Е. п. є 

ЕЛЕКТРИЧНЕ 
ПОЛЕ 

Динаміка 
зростання потужностей 
електроенергії на 
електростанціях 
УРСР (тис. кВт) 
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1960 9925 1804 

1965 16 699 2230 

1970 25 362 2527 

1977 39 120 3778 

Динаміка 
зростання виробництва 
електроенергії на 
електростанціях УРСР 
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1940 10 161 2250 
1950 12 251 2460 
1960 49 909 4017 
1965 88 314 6300 
1970 126 016 11584 
1977 205 052 10 615 
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ЕЛЕКТРИЧНИЙ 
ВУГОР 

Електричний скат 
Тогре«іо пагке. 

напруженість поля. Силові лінії 
Е. п., створеного електр. заряда¬ 
ми, розімкнуті, а Е. п., створено¬ 
го магн. полем, замкнуті. 
ЕЛЕКТРИЧНИЙ ВУГОР (Еіе- 
сІгорЬогчв еіесігісиз) — риба роди- 
ни електр. вугрів ряду коропових. 
Довж. тіла 1—1,5 м (іноді до 3 м), 
маса до 20 кг. Тіло змієподібне, 
голе. Спинного й черевних плавців 
немає. Пересувається за допомогою 
коливних рухів надзвичайно дов¬ 
гого підхвостового плавця. Забарв¬ 
лення коричневе, нижня частина 
голови й горла — оранжеві, очі — 
яскраво-зелені. Вздовж боків тіла 
є електричні органи, що займають 
бл. 4/5 довжини і становлять бл. 
чверті маси тіла. Вони служать для 
нападу, захисту, відшукування 
корму й орієнтування. Напруга 
електр. розряду 300—350 В (іноді 
по 650 В) при силі струму в 0,5— 
0,75 А. Живиться Е. в. дрібного 
рибою. Поширений у неглибоких 
річках Центр, і Пд. Америки. 
Об’єкт місцевого промислу (вжи¬ 
вається в їжу). Ю. В. Мовчан. 
ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЗАРЯД — зв’я¬ 
зане з матеріальним носієм джере¬ 
ло електромагнітного поля. Вся 
сукупність електр. явищ у приро¬ 
ді є проявом існування, руху і 
взаємодії Е. з. Розрізняють Е. з. 
двох видів: позитивні (+) і нега¬ 
тивні (—). Заряди, аналогічні 
до тих, які виникають на потерто¬ 
му шкірою склі, умовно наз. по¬ 
зитивними; аналогічні до зарядів, 
що з’являються на потертому вов¬ 
ною ебоніті,— негативними. Од¬ 
нойменні заряди відштовхуються, 
а різнойменні притягуються. Е. з. 
дискретний : існує елементарний 
Е. з., рівний абс. величиною заря¬ 
дові електрона (1,6021917 10“19 
Кл), якому кратні заряди всіх 
тіл і частинок. Повний Е. з. тіла 
визначається алгебр, сумою зарядів 
електронів і протонів, що входять 
до складу його атомів. Сила взає¬ 
модії між нерухомими Е. з. визна¬ 
чається за Кулона законом, зв’я¬ 
зок Е. з. з електромагн. полем 
описується Максвелла рівняннями. 
ЕЛЕКТРЙЧНИЙ НАГРГВ — на- 
грів матеріалів теплом, джерелом 
якого є електр. струм. Розрізня¬ 
ють індукційний нагрів, діелект¬ 
ричний нагрів, нагрів опором (при 
прямому протіканні електр. стру¬ 
му по матеріалу), електродуговий 
(дугою електричною) й електрон- 
нопроменевий (пучком прискоре¬ 
них електронів). Є і нагрів в елект¬ 
роліті (при пропусканні постійно¬ 
го струму через виріб — катод) і 
плазмовий нагрів (струминою плаз¬ 
ми, створюваною за допомогою 
плазмотрона ). 
ЕЛЕКТРЙЧНИЙ <5ПІР — 1) У 
ф і з и ц і — величина, яка харак¬ 
теризує протидію провідника або 
електр. кола проходженню елек¬ 
тричного струму. Часто під Е.о. 
розуміють лише т. з. омічний 
опір — опір постійному струмові, 
що визначається за Ома законом. 
Е. о. змінному струмові наз. пов¬ 
ним опором. Е. о. залежить від 
матеріалу, геом. розмірів і т-ри 
провідника, а для змінного стру¬ 
му — і від його частоти. В Між¬ 
народній системі одиниць (СІ) 
одиницею Е. о. є ом. 2) У біо¬ 
логічних системах Е. о. 

складається з т. з. активного 
(омічного) й реактивного (ємніс¬ 
ного) опорів тканин живих організ¬ 
мів. Загальний Е. о. тканини дорів¬ 
нює їхній сумі. При підключенні 
змінного струму Е. о. змінюється 
(внаслідок зміни ємнісного опору) 
залежно від частоти струму: збіль¬ 
шується при проходженні повіль¬ 
них коливань і зменшується при 
високих частотах. 
ЕЛЕКТРЙЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, 
Ф — скалярна величина, що є 
енергетичною характеристикою 
електричного поля. Е. п. у якій- 
небудь точці поля чисельно дорів¬ 
нює роботі, яку виконують сили 
поля по переміщенню одиничного 
позитивного електр. заряду з цієї 
точки в іншу, Е. п. якої дорівнює 
0. Звичайно вважають, що ф = 
= 0 у нескінченно віддаленій точці, 
проте на практиці часто за нульо¬ 
вий Е. п. беруть потенціал Землі. 
В Міжнародній системі одиниць 
одиницею Е. п. є вольт. 
ЕЛЕКТРЙЧНИЙ ПРЙЛАД ви¬ 
мірювальний — прилад для вимі¬ 
рювання електричних (струму, 
напруги, потужності, опору, єм¬ 
ності тощо) та неелектричних (тем¬ 
ператури, тиску та ін.) величин, 
дія якого грунтується на викори¬ 
станні електричних явищ. Розріз¬ 
няють Е. п. безпосередньої оцінки 
(прямого або мішаного перетво¬ 
рення, напр. вольтметри, ват¬ 
метри) і порівняння (зрівнова¬ 
ження, напр. потенціометри). 
Е. п. поділяють ще на електроме¬ 
ханічні, в яких є рухомі частини, 
і статичні — без таких частин. 
До електромех. належать вимірю¬ 
вальні магнітоелектричні прила¬ 
ди, індукційні прилади, електро¬ 
динамічні прилади, електромаг¬ 
нітні прилади, електростатичні 
прилади. Статичними є електро- 
хім., електронні прилади, термо¬ 
електричні прилади та ін. За спо¬ 
собом одержання інформації у 
вихідному сигналі розрізняють Е. 
п. аналогові й цифрові (див. Циф¬ 
рові вимірювальні прилади), за 
типом відлікового пристрою — по¬ 
казуючі та реєструючі. Е. п. наз. 
за вимірюваною величиною (фазо¬ 
метр, частотомір та ін.), за оди¬ 
ницею її вимірювання (ампер¬ 
метр, омметр тощо) або за струк¬ 
турою приладу (напр., міст вимі¬ 
рювальний). Точність вимірюван¬ 
ня Е. п. визначається приведеною 
похибкою (відповідно до класу 
точності). Е. п. застосовують при 
налагоджуванні й експлуатації 
електр. апаратури, пристроїв ав¬ 
томатики. у дослідних роботах 
тощо. 
Літ.: Злектрические измерения. Л., 
1973; Орнатский П. П. Теоретические 
основьі информационно-измеритель- 
ной техники. К., 1976. В. П. Карпенко. 

ЕЛЕКТРЙЧНИЙ РАКЕТНИЙ 
ДВИГУН (ЕРД) — ракетний дви¬ 
гун, в якому робоче тіло {ракетне 
паливо) прискорюється до високих 
швидкостей виті кання (неможли¬ 
вих у звичайних ракетних двигу¬ 
нах) за допомогою бортового дже¬ 
рела електр. енергії. ЕРД (схема) 
використовують як допоміжні або 
маршові рушійні установки на 
космічних літальних апаратах. 
За допомогою ЕРД, в яких електр. 
енергія переходить у кінетичну 

енергію реактивного струменя, пи¬ 
томий імпульс підвищується в де¬ 
сятки й сотні разів. Внаслідок 
великої швидкості витікання ро¬ 
бочого тіла для ЕРД характерне 
істотне зниження маси цього тіла, 
запаси якого не поповнюються. 
Велика відносна вага електро¬ 
силової установки визначає малу 
тягооснащеність космічного об’єк¬ 
та з ЕРД. Тому такі двигуни 
можна застосовувати лише для 
об’єктів, що перебувають у космо- 

Принципова схема електричного ра¬ 
кетного двигуна. 

сі тривалий час, і в тих випадках, 
коли допускаються малі приско¬ 
рення порядку 10“3 д. За способом 
прискорення робочого тіла розріз¬ 
няють електротермічні, електро¬ 
магн. та електростатичні ЕРД (див. 
Електромагнітний ракетний дви¬ 
гун, Електростатичний ракет¬ 
ний двигун). В СРСР на космічних 
апаратах «Зонд* » «Космос*, а 
також у СІЛА проводиться відпра¬ 
цювання ЕРД в умовах польоту. 

, М. В. Белан. 
ЕЛЕКТРЙЧНИЙ СТРУМ — упо¬ 
рядкований рух електричних за¬ 
рядів. За напрям Е. с. умовно ви¬ 
брано напрям руху позитивних 
зарядів (або протилежний рухові 
негативних). Розрізняють Е. с. 
провідності — рух електр. заря¬ 
дів під дією електр. поля та кон¬ 
векційний струм — рух макроско¬ 
пічних заряджених тіл як цілого 
(напр., заряджених крапель дощу 
під дією сили тяжіння). Носіями 
Е. с. провідності в металах є 
електрони, в електролітах — іони, 
в газах — електрони та іони. Кіль¬ 
кісними характеристиками Е. с. є 
скалярна величина сила струму 
1 й векторна — густина струму 

;, яка визначає І через одиницю 
поверхні (напр., поперечного пе¬ 
рерізу провідника) і пропорційна 
концентрації п. заряду е й серед. 

швидкості V носіїв струму: і = 

= епо. Густина Е. с. залежить від 

напруженості поля Е : ; = оЕ, 
де а — питома електропровідність. 
Залежно від характеру електр. по¬ 
ля, піл дією якого рухаються заря¬ 
ди в провіднику, розрізняють по¬ 
стійний і змінний Е. с. Якщо на¬ 
пруга електрична на кінцях про¬ 
відника з часом змінюється, те¬ 
че змінний Е. с., якщо ні — по¬ 
стійний. Усі види Е. с. створю¬ 
ють магнітне поле. При проход¬ 
женні через речовину Е. с. виділя¬ 
ється тепло (за винятком надпро¬ 
відників) і може змінюватись її 
хім. склад (див. Електроліз). 

Д. О. Городецький. 
ЕЛЕКТРЙЧНІ бРГАНИ — орга- 
ни нападу, захисту і сигналізації 
у деяких риб. Є видозміненими 
поперечносмугастими м’язами (в 



електричних скатів, електрич¬ 
ного вугра) або шкірними залоза¬ 
ми (в електр. сома). Е. о. найчас¬ 
тіше містяться по боках голови або 
у хвостовій частині тіла (у сома 
вкривають майже все тіло). Неза¬ 
лежно від походження Е. о. ма¬ 
ють подібну будову. Вони склада¬ 
ються з окремих електр. пласти¬ 
нок, мембрани яких є електр. 
генераторами, з’єднаних у роз¬ 
ташовані вертикально (у ската) 
або горизонтально (у вугра) стовп¬ 
чики і відокремлених одна від од¬ 
ної прошарком драглистої сполуч¬ 
ної тканини. Е. о. іннервуються 
гілками блукаючого, лицьового та 
язиковоглоткового нервів, що під¬ 
ходять з електронегативного боку 
пластинок. Розряд Е. о. являє 
собою потенціали дії (див. Біо¬ 
електричні потенціали), які су- 
муються при послідовному з’єд¬ 
нанні пластинок. Напруга електр. 
розрядів Е. о. коливається від 
ЗО (у скатів) до 900 В (у вугра). 
Ці електр. розряди смертельні 
для дрібних тварин, небезпечні 
для людини. 
ЕЛЕКТРЙЧНІ РОЗРЯДИ В ГА¬ 
ЗАХ — проходження електрич. 
струму в газі під дією електр. по¬ 
ля. Див. Розряди в газах елек¬ 
тричні. 
ЕЛЕКТРЙЧНІ СКАТИ , гнюсові 
(Тогребіпісіае) — родина риб ряду 
електричних скатів, або гнюсопо- 
дібних. Довж. тіла до 2 м, маса 
до 100 кг. Тіло голе, округлої фор¬ 
ми. Забарвлення яскраве, строка¬ 
те, у багатьох видів на світлому фо¬ 
ні є кілька чорних, синіх або фіо¬ 
летових плям. По боках головної 
частини тіла розміщені електрич¬ 
ні органи, які становлять 6л. 
1/6 загальної маси риби і дають 
електр. розряд напругою до 70 В 
(іноді більше). Цим розрядом 
Е. с. глушать дрібних і відляку¬ 
ють великих тварин. Е. с.— мало¬ 
рухливі донні риби, живуть у 
прибережній зоні на глибині 500 м 
(деякі до 1000 м). Яйцеживородні, 
виношують ембріонів бл. року. 
Живляться ракоподібними, мо¬ 
люсками, червами й рибою. Бл. 
30 видів. Поширені переважно в 
тропічних, субтропічних водах 
усіх океанів. Пром. значення не¬ 
велике. Ю. В. Мовчан. 
ЕЛ ЕКТРЙЧН І ЯВИЩА в атмо¬ 
сфері — явища, що відбуваються в 
атмосфері під впливом постійно 
існуючого електричного поля, зу¬ 
мовленого наявністю електр. за¬ 
рядів Землі й атмосфери. Напру¬ 
женість поля коливається під час 
гроз, злив, хуртовин, сильних віт¬ 
рів та при наявності хмар. Середні 
значення напруженості поля над 
рівниною змінюються від кіль¬ 
кох десятків до кількох сотень 
вольт на метр; у помірних широ¬ 
тах вона більша, ніж біля еквато¬ 
ра та полюсів. Пересічно біля 
земної поверхні напруженість ста¬ 
новить бл. 130 В/м, на висоті бл. 
10 км наближається до 0. Взимку 
напруженість поля більша, ніж 
улітку. Існує зв’язок між напруже¬ 

ністю електр. поля й метеорологіч¬ 
ними елементами і явищами. Про 
окремі Е. я. в атмосфері див. 
Блискавка в атмосфері, Гроза, 
Ельма вогні, Зірниця. 

К. Т. Логвинов. 
ЕЛЕКТРО ... (від грец. цлєхт- 
роч — янтар, бурштин) — части¬ 
на складних слів, що відповідає 
поняттю «електричний» (електро¬ 
ліз, електротехніка). 
ЕЛЕКТРОАКУСТИКА (від елек- 
тро... та акустика) — галузь аку¬ 
стики, яка вивчає теорію, методи 
розрахунків і конструювання при¬ 
строїв для перетворювання електр. 
сигналів на акустичні (механічні) 
й навпаки. Осн. завданням Е. є 
встановлення співвідношення між 
сигналами на вході й виході пе¬ 
ретворювача і знаходження умов, 
при яких перетворення відбува¬ 
ються найефективніше і з най¬ 
меншим спотворенням. Е. тісно 
пов’язана з ін. розділами акусти¬ 
ки; пристрої, які вона вивчає, вхо¬ 
дять до складу акустичної апара¬ 
тури (напр., апаратура для запису 
й відтворення звуку, ультразвуко¬ 
вої дефектоскопії) або широко 
застосовуються в експерименталь¬ 
них дослідженнях (напр., в ар¬ 
хітектурній акустиці, будівель¬ 
ній акустиці, медицині, геології, 
океанографії тощо). 
Літ.: Римский-Корсаков А. В. Злект- 
ооакустика. М., 1973; Сапожков 
М. А. Злектроакустика. М., 1978; 
Скучик Е. Основи акустики, т. 1—2. 
Пер. с англ. М., 1976. 

ЕЛЕКТРОВАКУУМНІ ПРЙЛА- 
ДИ — прилади, дія яких грун- 
тується на електричних явищах, 
що відбуваються у вакуумі або 
в середовищі розріджених інерт¬ 
них газів. Являють собою гер¬ 
метичні скляні, металеві або 
керамічні балони, всередині яких 
створено вакуум (тиск 10~4 — 
10“5 Па) чи містяться розріджені 
(тиск 10“1 —102 Па) інертні гази 
(аргон, неон тощо). Електрова¬ 
куумними є іонні прилади, елект¬ 
ронні й безрозрядні. В електрон¬ 
них Е. п. вільні електрони, що 
утворюються внаслідок емісії 
електронної, спричинюють про¬ 
ходження електр. струму у ва¬ 
куумі від катода до анода. До 
електронних Е. п. належать лам¬ 
пи електронні, електроннопро- 
меневі трубки, деякі фотоелект¬ 
ричні й рентгенівські прилади 
(див. також Фотоелектричні яви¬ 
ща, Рентгенівське проміння). 
У безрозрядних Е. п. електр. 
струм протікає по провідниках, 
розміщених у вакуумі або інерт¬ 
ному газі. Приладами такого типу 
є баретери, лампи розжарення, 
вакуумні термоелементи та ін. 
Е. п. застосовують у радіо- й елек¬ 
тротехніці, рентгенографії тощо. 
Літ.: Гурлев Д. С. Справочник по 
9лектронньім приборам. К., 1974; Ду- 
лин В. Н. Злектронньїе приборьі. М., 
1969. Н Є. Февральова. 
ЕЛЕКТРОВОЗ — локомотив, що 
приводиться в рух тяговими елек¬ 
тродвигунами, які живляться 
електр. струмом від контактної 

мережі. Розрізняють Е. (мал.) 
магістральні (пасажирські, ван¬ 
тажні), промислові та рудникові 
(останні можуть живитися і від 
акумуляторної батареї або високо¬ 
частотної мережі); постійного і 
змінного струму. З контактною 
мережею Е. з’єднується струмо- 
знімачем, розміщеним на його 
даху, а з рейками (зворотним про¬ 
водом електр. кола) — колісними 
парами. Рух від електродвигунів 
до коліс Е. передається за допо¬ 
могою механічної (переважно зуб¬ 
частої) передачі. Е.— найеконо- 
мічніший і найпристосованіший 
до сучас. умов експлуатації локо¬ 
мотив. Він не потребує палива, во¬ 
ди і, отже, може робити довгі 
рейси без зупинки. Однак, на від¬ 
міну від тепловоза, не автономний. 
Ккд Е. приблизно 0,74—0,87. 
Швидкість магістральних паса¬ 
жирських Е. до 220 км/год, їхня 
потужність до 9000 кВт. Перший 

Магістральний вантажний електровоз. 

магістральний Е. збудовано 1895 
у США. В СРСР вітчизняні Е. 
почали застосовувати 1932. Е. 
виготовляють на Новочеркаському 
і Тбіліському електровозобудів¬ 
них з-дах. Див. також Елект¬ 
рична залізниця. 

В. С. Золотарьов. 
ЕЛЕКТРОВОЗОБУДУВАННЯ — 
галузь залізничного машинобуду- 
ванн я. Див. Транспортне маши¬ 
нобудування. 
ЕЛЕКТРОГІДРАВЛГЧНА ОБ¬ 
РОБКА — обробка матеріалів 
ударною хвилею, зумовленою по¬ 
тужним електр. розрядом у рідині. 
Для Е. о. використовують спе¬ 
ціальні (релаксаційні) генератори, 
що забезпечують виникнення між 
електродами, зануреними в ріди¬ 
ну (переважно воду), електр. роз¬ 
ряду. Вдаючись до Е. о., руйнують 
гірські породи, видаляють окали¬ 
ну з поверхні відливок, подріб¬ 
нюють волокнисті і пластичні мате¬ 
ріали, штампують і пресують ви¬ 
роби тощо. Р. О. Гурвич. 

ЕЛЕКТРОГРАФІЯ (від елект- 
ро ... і грец. у^б-фсо — пишу)— су¬ 
купність електр. і магнітних спо¬ 
собів відтворення зображень на 
друкарській формі з подальшим 
передаванням їх на папір або ін. 
матеріал. Найпоширенішими спо¬ 
собами Е. є електрофотографія 
і феромагнітографія (процес, по¬ 
дібний до запису звука на магні¬ 
тофоні). Електрографічні спосо¬ 
би відносно нескладні (щодо ви¬ 
готовлення друкарських форм), 
відзначаються оперативністю і точ¬ 
ністю відтворення зображень, але 
порівняно з ін. способами друку 
менш продуктивні. 
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Склад наукових консультантів» які брали участь у підготовці третього тому УРЕ, буде опубліковано 
в четвертому томі. 

СПИСОК ІЛЮСТРАЦІЙ НА ОКРЕ 

Гімн Державний (4 сторінки), 
с. 40—41 

Глущенко М. П., с. 64—65 
Глущенко П. І., с. 64—65 
Гоголь М. В., с. 448—449 
Гойя Ф., с. 80—81 

Головний мозок (2 сторінки), 
с. 384—385 

Горький М., с. 448—449 
Готика, с. 448—449 

Гравюра (2 сторінки), с. 448—449 
Графіка (2 сторінки), с. 144—145 
Греція сучасна, с. 448—449 

СПИСОК КОЛЬОРОВИХ КАРТ НА 

Греція, оглядова, с. 128—129 
Греція, економічна, с. 128—129 
Греція Стародавня (5—4 ст. 

до н. е.), с. 128—129 
Громадянська війна та воєнна 

інтервенція 1918—20 років. 
Воєнні дії в лютому 1918 року — 
лютому 1919 року, с. 176—177 
Воєнні дії в березні 1919 року — 
листопаді 1920 року, с. 176—177 

ИХ АРКУШАХ 

Греція Стародавня, с. 448—449 
Гриби (2 сторінки), с. 400—401 
Григор’єв С. О., с. 208—209 

Громадянська війна і воєнна інтер¬ 
венція 1918—20 в Росії (2 сторін¬ 
ки), с. 448—449 

Грузинська РСР (2 сторінки), 
с. 448—449 

Грунти України, с. 304—305 
Гутне скло, с. 224—225 
Давід Ж.-Л., с. 80—81 
Данія, с. 448—449 
Декоративно-ужиткове мистецтво 

ОКРЕМИХ АРКУШАХ 

Грузинська РСР, оглядова, 
с. 192—193 

Грузинська РСР, економічна, 
с. 192—193 

Територіальні діалекти української 
мови, с. 192—193 

Дніпропетровська область, оглядо¬ 
ва, с. 352—353 

Дніпропетровська область, еконо¬ 
мічна, с. 352—353 

(2 сторінки), с. 320—321 
Дерев’яна архітектура, с. 448—449 
Дерегус М. Г., с. 208—209 
Дитяча література, с. 272—273 
Дніпро (2 сторінки), с. 256—257 
Довженко О. П., с. 448—449 
Дом’є О., с. 272—273 
Дорогоцінне каміння, с. 304—305 
Друга світова війна 1939—45, 

с. 448—449 
Думи (2 сторінки), с. 160—161 
Дюрер А., Гольбейн Г., с. 224—225 
Електрифікація, с. 448—449 

Донецька область, оглядова, 
с. 352-353 

Донецька область, економічна, 
с. 352— 353 

Друга світова війна 1939—45 років. 

Розгром фашистських агресорів 
у Європі й Північній Африці, 
с. 416—417 
Воєнні дії в Південно-Східній 
Азії та на Тихому океані, 
с. 416—417 

УКРАИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ ЗНЦИКЛОПЕДИЯ. Т. З 

(на украинском язьіке) 

У томі вміщено 36 сторінок ілюстрацій офсетного друку на окремих аркушах (330 сюжетів, з них 104 кольорові), 
8 сторінок вклейок високого друку (29 сюжетів, з них 24 кольорові), 5 вклейок кольорових карт (14 карт) 
і 1 кольорову вкладку основних умовних позначень на картах УРЕ. В тексті 1494 ілюстрації та 90 карт. Кольорові 
карти складено р НРКП і надруковано на фабриці N° 10 ГУГК, ілюстрації, виконані способом високого і офсетного 
друку,— на Головному підприємстві республіканського виробничого об’єднання «Поліграфкнига*. 

Інфоом. бланк МЬ 9. 

Том здано до набору 15.09.1978 р., підписано до друку 18.05.1979 р. БФ 08657. Формат 84 X 108 Уїв-Папір для 
тексту виготовлено на фабриці ім. Ю. Яноніса. Гарнітура кудряшовська енциклопедична. Друк високий. Фіз. друк, 
аркушів 34,5 + 3,5 арк вклейок. Умовних друк, арк 63,84. Облік.-вид. арк. 125,23. Тираж 50 000 примірників. 
Замовлення 257. Ціна одного тому 7 крб 50 коп 

Адреса Головної редакції Української Радянської Енциклопедії: 252650, м. Київ-30, МСП, вул. Леніна, 51. 

Надруковано з матриць Головного підприємства на Київській книжковій фабриці республіканського виробни¬ 
чого об’єднання «Поліграфкнига» Держкомвидаву УРСР. Київ, вул. Воровського, 24. 



ОСНОВНІ УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ НА КАРТАХ УРЕ 

Н А С Е Л Е Н 1 1 П У н к т и 

(на загальногеографічних картах держав, володінь зарубіжних держав, адміністративних одиниць та островів) 

ЗА ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНИМ ЗНАЧЕННЯМ ЗА КІЛЬКІСТЮ ЖИТЕЛІВ 

Столиці держав, союзних республік СРСР та республік ЧССР і СФРЮ НИЇВ понад 1000000 

ЛЬВІВ від 300000 до 1000000 

о Столиці АРСР. центри країв та областей СРСР. центри володінь 
ЧЕРНІГІВ від 100000 до 300000 

Населені пункти міського типу СРСР 
і зарубіжних держав 

Коростень від 30000 до 100000 

о Центри автономних областей та автономних округів СРСР 
Ба піка від 10000 до 30000 

© 
Центри районів СРСР. адміністративних одиниць 1-го порядку 
зарубіжних держав 

Любомль до 10000 Населені пункти міського типу СРСР 

Населені пункти сільського типу СРСР Чорнобаївка понад 10000 

Населені пункти: а) сільського типу СРСР 

о Інші населені пункти 
Високе до 10000 б) міського й сільського типу зарубіжних 

держав 

Ьаммш Віддалені частини міста 
’.Оши Руїни стародавніх міст 

КОРД 

і її і-- і• і-м- Державні 

О Н И й МЕЖІ 

ономних округів СРСР 

Районів УРСР 

►■«■> і мі і Державні невстановлеиі та спірні 

імммнмм Союзних республік СРСР та республік ЧССР і СФРЮ 

____ АРСР, краів та областей СРСР. адміністративних 
одиниць зарубіжних держав 

•— Територій, підпорядкованих міськрадам 

—-—-—- Державні 

Союзних республік СРСР та 
республік ЧССР і СФРЮ 

На картах світу, материків, пів¬ 

островів і гірських країн 

ш л 

Залізниці, тунелі 

С П О Л У Ч 

Демаркаційна лінія між Індією та Пакистаном у Кашмірі, між КНДР 
І Південною Кореєю 

Примітка Адміністративні одиниці, однойменні з їхніми центрами, 

на картах не підписані 

Е Н Н Я 

Безрейкові шляхи 

стежки 

= = = Канали морські 

Судноплавні річки 

шіііііііінміїї Канали судноплавні 

-— Морські рейси та 

Н Ш І 

Обмілини й вати 

Озера а-прісні, б-солоні 
* 651 Ч>—' Позначки глибин 

4Лл^^і^^Xллдx^«и 

Озера з мінливою береговою 
пінією 

Позначки рівнів вод річок 
та озер над рівнем мпрч 

а Початок гудн'іппаві *иа на річка» 
б-Пороги водосІМЛИ 

Річки, що пересихають 

Межі плавучої криги 

Межі постійної криги 

Межі замерзання морів 

Меліоративні канали 

У М 0 

ч|Ч Аііі'іі" 
ай* 

ПОЗНАЧЕННЯ 

а — — , 

Н 

Із 8-а 
І 

★ 

<> 

і 

НА СХЕМАТИЧНИХ ПЛАНАХ МІСТ 

і Межі міст 

Назви районів міста 

Вокзали й залізничні станції 

Аеродроми та аеропорти 

Стадіони 

Моли та доки 

Маяки 

Форти 

Собори й церкви 

Мечеті 

Буддійські храми 

Кладовища 

Парки та сквери 

В Н І 

Дамби 

а-Піскн 
6-Лавові поля 

Мангрові зарості 

а-Болота 6-Солоичаки 

Скелі, уі тупи 

Сухі русла (вадО 

Сухі русла (ваді) на 
текстових картах 

Вічні сніги, льодовики 

Материкові льоди 

НА СХЕМАХ РАЙОНІВ УРСР 

^ АДМІНІСТРАТИВНИМ ЗНАЧЕННЯМ 

Центри районів КИЇВ 

* ЛЬВІВ 

ЧЕРНІГІВ 

Коростень 

Болта 

Любомль 

Баранівка 

Сояотвнн 

Чорнобаївка 

Високе 

відстані в км 

а-Морські порти 
6-Річкові порти 

Діючі вулкани 

Перевали 

Позначки висот над рівнем моря 

а-Водорості 6— Коралові рифи 

Колодязі 

МОРСЬКІ ТЕЧІЇ 

8н 

Міста обласного підпорядкування 

Міста, селища міського типу 

Центри сільських Рад 

Території в межах районів, 

підпорядковані міськрадам 

Магнітні полюси 

ЗА КІЛЬКІСТЮ ЖИТЕЛІВ 

понад 1000000 

від 300000 до 1 000000 

від 100000 до 300000 

від 30000 до 100000 

від 10000 до 30000 

до 10000 

понад 10000 

до 10000 

понад 10000 

до 10000 

Селища міського типу 

Населені пункти сільського 
типу 



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ НА ЕКОНОМІЧНИХ І ВОЄННО-ІСТОРИЧНИХ КАРТАХ УРЕ 

к ОПАЛ И Н И 

ш © Берилієві руди О © Магнезит 
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♦ © Азбест • © Асфальт 
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Ф о © Пемза 

а ж© 
Миш'якові руди В »© Туфи 
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V © Пірити © Глини бентонітові 

♦ °© Сода ч 
°® Перліти, обсидіан 
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* Алмази 

а X © Кухонна сіль ♦ Х0 Лазурит 

А о © Глауберова сіль 0. 6 «о© Коштовні камені 

© Флюорит (плавиковий шпат) ? Джерела мінеральних вод 
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0 Кам'яне вугілля 
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© Буре вугілля 

(с) Горючі сланці 

1 © Торф 

< © Нафта 

т @ Горючий газ 

0 Залізні руди 

0 Залізонікелеві руди 
«0 

0 Марганцеві руди 

° 0 Хромітові руди 

4 © Ванадієві руди 

х © Титанові руди 

ш © Нікелеві руди 

© Вольфрамові руди 
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* © Молібденові руди 
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А © Алюмінієві руди 

д ■■ © Мідні руди 

о 1 © Свинцеві руди 

х сз < © Цинкові руди 

0 т 0 Срібні руди 
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® © Поліметалеві руди 

0 ф © Вісмутові руди 

° © Олов'яні руди 

Ч 8 "© Сурм'яні руди 

О ч© Ртутні руди 

° ® з© Золото 

о. ® т ® Платина 

* © Уранові руди 

основи ГАЛ ОМИСЛОВОСТ І 

«• X ф Чорна металургія Сільськогосподарське 
машинобудування «• X' 

Бавовноочисна • © Цукрова 

:о 
< 
ф Кольорова металургія Суднобудування < Бавовняна 

<© 
Консервна 

<• 
0. 
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Ц) Хімічна 

<© 
Лісова й деревообробна 
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0. 
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Шерстяна 0. 
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X Нафтохімічна гф *© Целюлозно-паперова 
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Лляна хф 1& Рибна 
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X 
ф Нафтопереробна » ф 

Виробництво будівельних 
матеріалів 1© 

X 
X 

Виробництво штучного 
волокна й шовку Е© І а Тютюнова 

°© 
о 
о 

Машинобудування й 
'Я' металообробка ф »® Цементна г© 

о Швейна о@ Поліграфічна 

»- 

о 
цк Важке, енергетичне, транс- 
яІУ портне машинобудування О© °© 

о 
Скляна 

°ф> 
о© 
X 

Шкіряна, хутрова, взуттєва 
°© 

о© 
X 

Різні галузі 

ш 
*- ф 

Електротехнічна 
й радіотехнічна 
Верстатобудівна та 
інструментальна 

Автомобільна 

Тракторна 

; ф - © Фарфоро-фаянсова о О 

: ф Щр Легка промисловість < ф 

г © © Текстильна © 

: _ х 
ф Т рикотажна 

Харчова промисловість 

М'ясна 

Маслоробна, сироварна, 
молочна 

Центри первинної обробки 
бавовнику 

Центри первинної обробки 
льону 

д А Килимові промисли 

Примітка Розміри пунсонів промислових центрів (великих. 
середніх та ін.) дано умовно, для кожної карти окремо 
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> Пшениця * Коноплі - Чай б Оливи V Велика рогата худоба 

ІІ Жито Т Джут Т Троянди * Банани 
Т Вівці 

і Кукурудза » Садівництво V Виноград от Каракулеве вівчарство 
г Кокосові пальми У Рис ¥ Цукрові буряки І Манго ¥ Кози 

\ Просо 1 Цукрова тростина • Кава * Фінікові пальми * Свині 

V Ячмінь Я Соняшник 3 Какао т Олійні пальми 1 Коні 

ґ Овес А Олійні культури * Ананаси 2 Перець та їй. прянощі 
У Оленярство 

0» Бавовник V Тютюн со Земляний горіх • Звірівництво 
у Ефіроолійні та лікувальні 

Т Льон У Каучуконоси л Городництво рослини *• Морський промисел 

2 Хміль V Цитрусові «> Бобові чг Шовківництво - Риболовні порти 

1 Н Ш 1 У м 0 В Н 1 П 0 3 Н А Ч Е н н я 

• „ 
V Теплові електростанції 

: ШШШ Ліси 

► Гідроелектростанції 

^ Атомні електростанції 

УМОВНІ 
Напрями ударів 

^ Що плануються 

Загальновійськових 

Танкових 

Кавалерійських 

Спільні дії загальновійськових і танкових 
з'єднань 

Райони зосередження а-загальновійськові. 
б-кавалеріі 

Знищення оточеного угруповання 

Відступ військ 

♦ » Переміщення й передислокація військ 

^ Діі авіації 

Дії флотів 

Газопроводи 

Продуктопроводи 

Межі районів спеціалізації 
сільського господарства 

І V’ 
./і.:... Суд* * ліси 

.* " * * 
ч 4 Райони залягання вугілля 

ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ НА ВОЄННО 

Радянські війська 
1-й УНР ФРОНТ 

17 ПА 8 ге А 

ГРАРМІЙ. ЦЕНТР' _.л 
* п*. а Війська противника О //Ф IIі ПО 

одбр Авіадесантна бригада 

Армійський корпус 

Армія 

Бригада 

Бронетанкова дивізія 

Гвардійський 

Гірськострілецький корпус 

Група 

Десант 

Дивізія 

Кавалерійська дивізія 

як Кавалерійський корпус 

НА Кінна армія 
^^римт<^^^а^к£еми^(а£таxиу^^^^обx|дноо^даю^с}^дод^«ов|^мовн^^означе|ннн^ 

бр 
бтд 

ГР. гр 

дес 

д 

нд 

ІСТОРИЧНИХ КАРТАХ 
НМГ Кінио-механізована група 

и Корпус 

ми Механізований корпус 

мд Моторизована дивізія 
мсбр Мотострілецька бригада 

ОР Оборонний район 

пд Піхотна дивізія 
ПА Повітряна армія 

лди Повітрянодесантний корпус 

ПФ Повітряний флот 

Р Резерв 

сд Стрілецька дивізія 

си Стрілецький корпус 

ТА Танкова армія 

тд Танкова дивізія 
ти Танковий корпус 
У8 А Ударна армія 

УР Укріплений район 

Ф Флот 

Фронт 




